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RESUMO 

 

O desenvolvimento de projetos de engenharia de qualidade torna-se indispensável atualmente, 

quando prazos, custos e a exploração de recursos são diferenciais relevantes ao construir. Em 

vista desta crescente necessidade, vem surgindo tanto no setor privado quanto no público, a 

tendência de terceirização destes serviços. No que diz respeito ao setor ferroviário, esta 

tendência se justifica pelo fato de que grandes Concessionárias, cuja atividade principal é o 

transporte de bens e pessoas, frequentemente não possuem equipes especializadas com 

capacitação técnica e experiência como as terceiras, uma vez que a demanda por estudos e 

projetos de engenharia é variável e sazonal. Prazos curtos, necessidade de padronização e 

adequação às Normas Técnicas e a divisão de responsabilidades também contribuem para a 

contratação de projetos terceirizados. A fim de elucidar a importância e os benefícios de um 

bom planejamento de projeto, este estudo apresenta um modelo de Plano de Gerenciamento 

direcionado a projetos ferroviários terceirizados, o qual será aplicado a um Estudo de Caso 

(Desenvolvimento de Projetos de duplicação ferroviária por empresa terceirizada). Por fim, 

espera-se comprovar que uma gestão organizada, direcionada e eficaz de todo o processo de 

planejamento de elaboração de projetos de engenharia impacta de forma significativa e 

positiva na qualidade de sua execução. 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de projetos. Plano de Gerenciamento de projetos. Projetos 

terceirizados. Elaboração de projetos ferroviários. 

    



 

 

ABSTRACT 

 

The development of engineering projects of quality becomes indispensable today, when 

deadlines, costs and resources exploitation are relevant differentials in construction process. 

In view of this growing need, the trend of outsourcing of these services has arisen in both the 

private and public sectors. Regarding the rail sector, this trend is justified by the fact that large 

concessionaires, whose main activity is the transport of goods and people, often do not have 

specialized teams with technical qualification and experience as third-party companies, since 

the demand for studies and engineering projects is variable and seasonal. Short deadlines, 

need for standardization and adaptation to technical standards and responsibilities sharing also 

contribute to contracting of outsourced projects. In order to elucidate the importance and 

benefits of good project planning, this study presents a Management Plan template for 

outsourced rail projects, which will be applied to a Case Study (Development of Railway 

duplication projects by outsourced company). Finally, it is expected to be proven that an 

organized, targeted and efficient management of the entire planning process of engineering 

projects elaboration has a significant and positive impact on the quality of its execution. 

 

Keywords: Project management. Project management plan. Outsourced projects. Elaboration 

of railway projects. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1. Problema 

Como gerenciar de forma efetiva o desenvolvimento de projetos terceirizados de engenharia 

ferroviária? 

1.2. Objetivo Geral 

Aplicar as orientações apresentadas pelo PMBOK (2013), mais especificamente as 

ferramentas e técnicas do grupo de processos de Planejamento, ao desenvolvimento de um 

projeto de engenharia ferroviária a fim de identificar as melhores práticas para o 

gerenciamento de projetos desta natureza e obter melhores resultado para as fases 

subsequentes. 

1.3. Objetivos Específicos 

 Apresentar possíveis adaptações ao processo de Planejamento do PMBOK (2013) com 

base nas análises citadas anteriormente; 

 Propor um modelo relativo ao processo de Planejamento para o gerenciamento do 

desenvolvimento de projetos ferroviários terceirizados.  

1.4. Justificativa/Relevância  

Projetos de Engenharia consistem em soluções práticas e criativas para os problemas e 

necessidades do mundo real. Estes trazem em si, como seus elementos finais, além dos 

desenhos e plantas, que permitem a materialização da construção, a qualificação de materiais 

e serviços, suas especificações técnicas e respectivas quantificações, às quais se aplicam 

preços unitários, tendo como resultado o orçamento da obra. Além disso, através de processos 

construtivos bem definidos, o projeto permite ainda a elaboração do cronograma de 

construção.  

Desta forma, o desenvolvimento de projetos de engenharia de qualidade torna-se 

indispensável atualmente quando prazos, custos e a exploração de recursos são diferenciais 

relevantes ao construir. 

Em vista desta crescente necessidade, vem surgindo tanto no setor privado quanto público, a 

tendência de terceirização destes serviços de Engenharia. Na indústria ‘tradicional’, quase 

70% das empresas já integrou esta política às suas estratégias comerciais. O índice vem da 

pesquisa da Confederação Nacional da Indústria – CNI (2015), que também mostrou que 84% 
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das companhias que atualmente terceirizam pretendem manter ou ampliar a utilização do 

recurso nos próximos anos.  

No que diz respeito a empresas que terceirizam serviços de Engenharia, esta tendência se 

justifica pelo fato de que estas, por estarem inseridas em um ramo diferente, frequentemente 

não possuem equipes especializadas com capacitação técnica e experiência no mercado como 

as “terceiras”, afinal, a demanda por estudos e projetos de engenharia é variável e sazonal. 

Prazos curtos, necessidade de padronização e adequação às Normas Técnicas e a divisão de 

responsabilidades também contribuem para a contratação de projetos terceirizados. 

Finalmente, esta pesquisa se concentra no gerenciamento do desenvolvimento de projetos 

executivos de infraestrutura ferroviária, um setor em forte expansão no país e onde a prática 

da terceirização de serviços de engenharia é constante. Através da aplicação e adequação das 

orientações do PMBOK (2013) a todas as etapas que envolvem o planejamento da elaboração 

de estudos e projetos de engenharia ferroviária por uma empresa terceira à Companhia 

Logística (Estudo de Caso), espera-se identificar as melhores práticas de gerenciamento de 

projetos como estes.  

Uma gestão organizada, direcionada e eficaz de todo o processo de desenvolvimento de 

projetos ferroviários impacta de forma muito significativa e positiva na qualidade do projeto 

executado, o qual, apesar de custar apenas cerca de 5% do montante global da obra, quando 

bem executado pode representar economias que ultrapassam mais de 50% do total a ser 

investido, segundo João Alberto Viol em seu artigo para a revista Saneas (2012). 

1.5. Metodologia 

Esta pesquisa terá uma abordagem qualitativa, ou seja, não se preocupa com indicação de 

números e valores, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão do todo. A sua tipologia 

quanto aos meios pode ser classificada em: pesquisa bibliográfica (feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas e acessíveis ao público) e documental 

(recorre a fontes mais diversificadas e dispersas) na forma de um estudo de caso participante. 

Já com relação ao objetivo, este estudo é classificado em: descritivo (representa os fatos e 

fenômenos de determinada realidade), explicativo (identifica os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos) e metodológico (associado a maneiras e 

procedimentos utilizados para atingir determinado fim). 
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1.6. Desenvolvimento do Trabalho  

Este trabalho teve início a partir de pesquisa bibliográfica relativa à terceirização de serviços, 

projetos de engenharia no setor ferroviário e ao gerenciamento de projetos, com foco nas boas 

práticas divulgadas pelo PMBOK (2013), especificamente no grupo de processos de 

Planejamento. Os principais dados levantados por esta pesquisa são apresentados no capítulo 

2.  

Uma vez escolhida a metodologia de Estudo Caso participante, o próximo passo foi o estudo e 

análise de projetos ferroviários reais para geração de informações empíricas, mas precisas. O 

projeto adotado e principais informações constituem o capítulo 3 desta pesquisa. 

Finalmente, com base nos processos do PMBOK (2013), foi possível propor um modelo de 

Plano de Gerenciamento de projetos adequado e aplicado à elaboração de projetos ferroviários 

terceirizados. O plano é apresentado sequencialmente conforme áreas de conhecimento no 

quarto capítulo. 

Conclusões alcançadas por esta autora e indicações de futuros desdobramentos do tema, 

finalizam o trabalho nos capítulos 5 e 6, respectivamente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A Terceirização de serviços  

Desde os anos 80 a prestação de serviços vem deixando de ser um pequeno negócio para 

tornar-se um sólido meio de trabalho no mercado mundial. Atualmente são comuns empresas 

de diversos ramos contratarem terceiros para complementar seus processos produtivos. Esse 

modelo de trabalho está disseminado em todo o mundo e é uma estratégia que se amplia cada 

vez mais em empresas públicas e privadas brasileiras, que buscam reduzir seus custos de 

produção visando aumentar sua produtividade e gerar emprego e renda. 

Na terceirização uma empresa prestadora de serviços é contratada por outra empresa para realizar 

serviços determinados e específicos, referentes às atividades-meio ou apoio de sua contratante. Ou 

seja, uma empresa de engenharia não pode contratar um engenheiro terceirizado, mas o serviço de 

marketing pode ser feito por um prestador de serviço. A prestadora de serviços emprega e 

remunera o trabalho realizado por seus funcionários, ou subcontrata outra empresa para realização 

desses serviços, não havendo, portanto, vínculo empregatício entre a empresa contratante e os 

trabalhadores ou sócios das prestadoras de serviços. 

Os estados com maior proporção de terceirizados, segundo o estudo da CUT (2014), a Força 

Sindical, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 

(Dieese), são São Paulo (30,5%), Ceará (29,7%), Rio de Janeiro (29,0%), Santa Catarina (28%) e 

Espírito Santo (27,1%), superior à média nacional de 26,8%. 

As estatísticas mais atuais, segundo Marta Cavallini em publicação ao G1 (2015), indicam que a 

terceirização empregava, em 2014, 14,3 milhões de trabalhadores formais no país. O setor seria 

composto por 790 mil empresas, que faturavam R$ 536 bilhões ao ano. Os dados foram coletados 

de 60 entidades representativas do setor na época.  

As vantagens da terceirização são diversas e atraem muitas empresas. Um dos principais 

benefícios da terceirização é que o contratante da mão-de-obra consegue concentrar seus 

esforços no core business da empresa, deixando a cargo da contratada todas as 

responsabilidades que envolvem a prestação de serviços complementares à sua atividade 

principal. Segundo o professor Sérgio Pinto Martins em sua obra jurídica "A Terceirização e o 

Direito do Trabalho" (2014): "No Brasil, a noção de terceirização foi trazida por 

multinacionais por volta de 1950, pelo interesse que tinham em se preocupar apenas com a 

essência do seu negócio. A indústria automobilística é exemplo de terceirização, ao contratar 

a prestação de serviços de terceiros para a produção de componentes do automóvel, reunindo 
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peças fabricadas por aqueles e procedendo à montagem final do veículo". O professor ainda 

afirma em sua citada obra: “...a terceirização não está definida em lei, nem há norma jurídica 

tratando até o momento, do tema. Trata-se, na verdade, de uma estratégia na forma de 

administração das empresas, que tem por objetivo organizá-la e estabelecer métodos da 

atividade empresarial". 

Conclui-se, portanto, que a terceirização oferece uma economia imediata para o contratante. 

Tal redução de custos permite que sejam escolhidos os profissionais adequados para cada tipo 

de trabalho, remunerando-os apenas pelo período necessário. 

O relatório técnico intitulado “O processo de terceirização e seus efeitos sobre os 

trabalhadores no Brasil” elaborado pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatísticas 

e Estudos Socioeconômicos apresenta alguns resultados obtidos pelo processo de 

terceirização de serviços: 

 Diminuição do desperdício; 

 Melhor qualidade; 

 Maior controle de qualidade; 

 Aumento de produtividade; 

 Melhor administração do tempo; 

 Agilização de decisões; 

 Otimização de serviços; 

 Redução do quadro direto de empregados; 

 Desmobilização dos trabalhadores para reivindicações e greves; 

 Eliminação das ações sindicais e trabalhistas. 

Ademais, o estudo citado acima ainda elenca atividades ou setores nos quais é possível cortar 

ou diminuir gastos com a terceirização: 

 Área física da empresa; 

 Investimentos e manutenção em instalações; 

 Água, energia e telefone; 

 Investimentos em equipamentos e softwares; 

 Aquisição, armazenamento e controle de insumos; 

 Administração burocrática da atividade; 

 Seleção, contratação e demissão de pessoal; 

 Encargos trabalhistas e treinamento de pessoal; 
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 Férias, faltas, doenças e licenças de pessoal, 13º salário, gratificações e horas extras. 

Apesar de suas inúmeras vantagens, é importante atentar para terceirização de serviços em 

casos que exigem maior experiência com os procedimentos da organização ou conhecimento 

profundo de suas diretrizes e processos. Na construção civil essa questão se faz evidente uma 

vez que grande parte das atividades precisa ser aprimorada constantemente devido ao impacto 

que possuem sobre o todo. Isso só é possível através da associação e aplicação de 

experiências nos projetos subsequentes, o que frequentemente é inviabilizado pela troca 

constante de fornecedores de serviços que englobam atividades técnicas. Já se destaca aqui, 

portanto, a importância de uma gestão organizada e eficaz de todo o processo de 

desenvolvimento de projetos no setor, foco principal desta tese.  

Assim sendo, para que a terceirização influencie positivamente no sucesso de determinado 

projeto, a contratante deve encontrar meios de fazer com que a contratada absorva a cultura e 

as diretrizes de trabalho exigidas. É preciso cobrar e estabelecer um relacionamento com o 

fornecedor para garantir a satisfação mútua. Assim sendo, atividades terceirizadas e diretas de 

uma empresa contratante devem estar em perfeita harmonia, conforme ilustrado na figura 1. 

 
Figura 1. Atividades terceirizadas e diretas em harmonia (Fonte: elaborada pela autora). 

Uma das principais atividades terceirizadas atualmente é a confecção de projetos. Muitas 

vezes a organização domina a etapa produtiva de execução, porém não possui a estrutura e o 

quadro de funcionários ideal para elaborar estudos e projetos. Fato que requer extrema 

atenção, uma vez que uma das atividades mais críticas na construção civil diz respeito à 

leitura, interpretação e compatibilização dos projetos. Neste caso, um eficiente gerenciamento 

da elaboração destes projetos por parte da contratante, que garanta conhecimentos 

consistentes sobre projetos anteriores à contratada, certamente evitará a geração projetos 

inviáveis e incompatíveis entre si. 
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2.2 Projetos de Engenharia Ferroviária 

Nunca se falou tanto em projetos como nos dias de hoje. Não é que eles não existissem antes, 

pois são empreendidos desde que o homem surgiu na terra. No entanto, a sociedade moderna 

descobriu que os projetos são uma forma eficaz de introduzir mudanças, processos e produtos 

novos ou modificados, realizar mudanças organizacionais e criar oportunidades de negócios 

(Passos, 2008). 

Projetos em Engenharia são responsáveis por transformar necessidades em soluções, sendo, 

portanto, indispensáveis do processo de produção no setor da construção. É neste momento 

em que se prevê e direciona como, quando e por quem as operações serão realizadas. Quando 

bem executados, projetos são capazes de: antecipar situações desfavoráveis, agilizar a tomada 

de decisões e melhorar o controle gerencial. 

Este estudo se concentra em projetos de engenharia ferroviária, os quais vêm se destacando no 

cenário brasileiro devido à necessidade do país em atingir um crescimento sustentável. Assim 

sendo, novos investimentos na expansão da malha brasileira têm garantido o crescimento 

atual da indústria ferroviária. Ademais, a preocupação com a mobilidade urbana tem sido 

responsável por investimentos em novas linhas de metrôs, trens de superfície, monotrilhos e 

trem de alta velocidade. Segundo Larissa Baroni, em seu artigo para a Revista Construção 

Mercado (2010), as iniciativas já anunciadas para revitalização do setor somam aportes da 

ordem de R$ 147 bilhões até 2023.  

Projetos Ferroviários contemplam a construção de novas linhas, duplicação de vias singelas 

(pátios de cruzamento ou segmentos contínuos) e recuperação/manutenção da infraestrutura 

existente, assim como todas as estruturas que se façam necessárias, como túneis, pontes, 

viadutos, passarelas, etc.  

Larissa Baroni (2010), ainda afirma que, atualmente, o país tem 29 mil km de linhas 

ferroviárias e até 2018, a previsão é criar outros 12 mil km de trilhos. A meta é ainda mais 

audaciosa para 2025, quando se pretende aumentar a cobertura ferroviária no Brasil para 50 

mil km, ampliando consecutivamente a participação das ferrovias na opção de transporte de 

carga e de pessoas. Tais estatísticas reforçam a importância de um modelo de Plano de 

Gerenciamento de projetos desta natureza, o qual será apresentado nos capítulos 

subsequentes.   
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2.3 Gerenciamento de Projetos 

De acordo com a quinta edição do PMBOK (2013), o gerenciamento de projetos é “a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas as atividades do projeto a fim 

de atender aos seus requisitos”. Tal definição inclui o balanceamento e equilíbrio entre 

escopo, tempo, custo, qualidade e stakeholders com diferentes necessidades (requisitos 

identificados) e expectativas (requisitos não identificados) à medida que o projeto é planejado 

e executado. A relação entre esses fatores ocorre de tal forma que, se algum deles mudar, pelo 

menos um outro fator provavelmente será afetado. Ideias divergentes entre as partes 

interessadas podem criar um desafio ainda maior, uma vez que a mudança dos requisitos do 

projeto pode gerar riscos adicionais. A equipe do projeto deve ser capaz de analisar a situação 

e equilibrar as demandas a fim de entregar um projeto bem-sucedido. Assim sendo, o controle 

de mudanças torna-se uma área do conhecimento muito relevante e presente nas empresas que 

buscam vantagens e diferenciais competitivos perante seus concorrentes. De acordo com 

Firmino (2005), o gerenciamento de projetos resulta em muitos benefícios para as empresas, 

dentre eles: 

 Com o compartilhamento de lições aprendidas e o processo de documentação que 

algumas metodologias de gerenciamento de projetos recomendam, diminui-se o 

aparecimento de imprevistos durante a execução dos projetos; 

 É possível prever algumas situações não favoráveis antes que elas ocorram, dando 

tempo para as ações preventivas e um bom gerenciamento dos riscos envolvidos; 

 A partir de informações melhores organizadas, tomam-se decisões mais rápidas e mais 

precisas; 

 Conseguem-se melhores estimativas para projetos futuros, já que se guardam os 

históricos e dados dos projetos atuais; 

 Melhor compartilhamento de conhecimento e informações através de ferramentas de 

gestão; 

 Consegue-se adaptar metodologias para negócios específicos, com práticas utilizadas 

em todo o mundo, aumentando o diferencial competitivo e agregando valor ao projeto.  

Marly Carvalho e Roque Rabechini (2011) definem o gerenciamento de projetos não como 

um método pré-estabelecido, e sim como a união do conhecimento e práticas, que, quando 

devidamente adaptados ao contexto da empresa ou negócio, resultam em diferencial 

estratégico perante os concorrentes. Os resultados obtidos pelas empresas que utilizam o 
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gerenciamento de projetos têm relação direta com o grau de comprometimento e 

entendimento da metodologia utilizada: quanto maior a maturidade com o método maior a 

probabilidades de sucesso do projeto.  

Gradualmente empresas de todo o mundo entendem a necessidade de uma prática em 

gerenciamento de projetos, como diferencial estratégico e fator de sucesso para seu negócio. 

A pergunta que fica é: se há tantas vantagens, porque muitas pessoas ainda não praticam 

efetivamente o gerenciamento de projetos?  

O artigo de Joel de Azevedo para o Canal da Estratégia (2011) apresenta sobre algumas 

dessas razões que não deixam de ser verdadeiras atualmente: 

 Para um efeito gerenciamento de projetos é necessário o investimento em tempo e 

esforço. Muitas pessoas sentem-se apenas confortáveis com a execução de um projeto 

e não acreditam em suas habilidades de planejamento. Se deve resistir aos impulsos de 

resoluções imediatas. O projeto será concluído mais cedo somente se for precedido por 

um planejamento que auxiliará a gerenciá-lo de forma efetiva e disciplinada; 

 Não há o comprometimento da empresa. É difícil ser um bom gerente de projetos em 

uma organização que não valoriza as habilidades em gerenciamento de projetos. Para 

ser efetiva, não somente a alta hierarquia, como toda a organização deve apoiar os 

processos padronizados de gerenciamento de projetos; 

 Pessoas não se sentem preparadas e não possuem habilidades necessárias para o 

gerenciamento de projetos. Treinamento e experiência apropriada são fundamentais 

para um gerenciamento eficaz de projetos; 

 A alta direção confunde o gerenciamento de projetos com uma ferramenta. Ainda que, 

em alguns aspectos do gerenciamento de projetos, tais como a criação e o 

gerenciamento do cronograma, podemos utilizar uma ferramenta, mas não é desta 

forma que o gerenciamento de projetos tem o seu valor reconhecido. O valor deve ser 

percebido na utilização consistente de processos sólidos em gerenciamento de 

projetos; 

 A maioria das pessoas acredita que as metodologias são complexas, onerosas e 

burocráticas em termos de documentação. Às vezes, essa crítica é verdade, e 

normalmente é causada pela falta de escalonamento da metodologia de acordo com as 

diferentes características de cada projeto. Entretanto, normalmente o problema não 

está na metodologia e sim na má aplicação da mesma; 
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 Os membros da equipe receiam maior controle. Muitas pessoas gostariam de poder 

trabalhar com criatividade e com o mínimo de supervisão;  

 A gerência receia a perda de controle. Para uma implantação efetiva da disciplina de 

Gerenciamento de Projetos em uma empresa, é preciso fornecer um nível de 

autoridade e de controle para o gerente de projetos. Enquanto a alta gerência não 

estiver disposta a distribuir responsabilidades, decisões e controle, o gerenciamento de 

projetos não terá êxito. 

Parte das preocupações acima é lógica e natural, entretanto, a grande maioria dos entraves 

citados anteriormente é resultante de receios emocionais e irracionais. Embora estas possam 

ser razões para hesitar na decisão da implantação de uma metodologia de gerenciamento de 

projetos, esses receios devem ser superados. Partindo-se da premissa que todo o risco carrega 

consigo uma oportunidade associada, por que não transformar restrições e dificuldades em 

resultados positivos? Esse é o objetivo de se ter projetos bem gerenciados: diminuir 

incertezas, atingir a satisfação de seu cliente e sair ileso ao fim do projeto. Essa última não se 

refere somente a entregar dentro do prazo, do orçamento previsto e com qualidade. Segundo 

artigo de André Barcaui publicado na EXAME.com (2008), há muito mais por trás da 

definição de sucesso: um projeto, antes de tudo, é constituído por pessoas. Fazer com que 

essas pessoas se sintam bem e cresçam em torno de um objetivo comum também é um 

indicativo de sucesso. Agregando isso a um ambiente de característica passageira, como o de 

um projeto, é possível ressaltar a importância do conhecimento e da experiência necessários 

para um gerente de projetos. Outro indicativo é o aprendizado armazenado para projetos 

futuros, as chamadas lições aprendidas. Não faz sentido cometer o mesmo erro duas vezes.  

Gerenciar projetos é, na verdade, administrar problemas o tempo todo. O fato é que 

independente da área de atuação da empresa, é necessário adaptar processos, treinar pessoas, 

disponibilizar ferramentas e, se preciso, mover montanhas para aumentar as chances de se 

atingir os objetivos. E ainda assim nada está garantido, o sucesso em projetos não acontece do 

dia para a noite. Projetos são na maioria das vezes empreendimentos cheios de mudanças e 

incertezas. Quando não se aplica uma metodologia de gerenciamento de projetos cada 

envolvido tem a sua própria ideia sobre as atividades que serão executadas, resultados 

esperados e a forma como deve ser o encerramento do projeto. Finalmente, sem uma 

metodologia o projeto dificilmente atingirá todas as expectativas de qualidade, custo e tempo, 

sejam estes grandes como pequenos. 
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Ademais, em se tratando do tema desta pesquisa, gerenciamento de projetos de engenharia 

ferroviária terceirizados, sabe-se que se por um lado terceirizar elimina um trabalho, em 

contrapartida, provoca outro, o de fiscalizar. Desta maneira, é estritamente recomendável que 

não se faça uso da terceirização sem que aja uma estrutura apropriada para monitorar e 

controlar as atividades desenvolvidas, bem como os resultados alcançados. Assim sendo, 

acredita-se que um Plano de Gerenciamento eficiente, quando aplicado à projetos 

terceirizados, trata grandes benefícios no que diz respeito à:  

 Comunicação entre organização terceirizada e contratante através de um meio formal, 

claro e direto; 

 Períodos de controle a serem estipulados para coleta de informações e relatórios sobre 

as atividades desenvolvidas pela terceirizada, de maneira a auxiliar no controle sobre 

os resultados alcançados e permitindo o alinhamento das necessidades do projeto com 

o trabalho entregue; 

 Esclarecimento de necessidades a fim de evitar o surgimento de divergências que 

retrabalho e, consequentemente, prejuízo; 

 Preparar o fornecedor para possíveis mudanças através do gerenciamento de partes 

interessadas, de maneira a evitar a insatisfação do fornecedor e possíveis pleitos 

judiciais. 

2.3.1 Boas Práticas do PMBOK (2013) 

Segundo o próprio PMBOK, o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia 

PMBOK - 2013) é um padrão reconhecido para os profissionais de gerenciamento de projetos, 

ou seja, um documento formalizado que descreve métodos, normas, práticas estabelecidas e 

processos. A crescente aceitação do gerenciamento de projetos indica que a aplicação de 

conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas adequadas pode ter um impacto 

significativo no sucesso de um projeto. O guia PMBOK (2013) identifica esse subconjunto de 

conhecimentos em gerenciamento amplamente e o reconhece como boa prática. Esse 

vocabulário padrão é um elemento essencial da profissão e o PMI considera esse parâmetro 

como uma referência básica de gerenciamento de projetos para seus programas de 

desenvolvimento profissional e certificações.  

O gerenciamento de projetos pelo PMBOK (2013) é realizado através da aplicação e 

integração de 47 processos agrupados que abrangem as 10 áreas de conhecimentos 

(integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e 
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aquisições) e os 5 grupos (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento). Os grupos de processos assim como a interação entre eles são demonstrados 

na figura 2. 

 
Figura 2. Grupos de processos de gerenciamento de projetos (Fonte: PMBOK 5ª ed. – p. 50). 

Os grupos de processos de gerenciamento de projetos estão vinculados pelas saídas que 

produzem e frequentemente são atividades sobrepostas que ocorrem ao longo de todo o 

projeto. De acordo com a quinta edição do PMBOK (2013), o grupo de processos de 

Planejamento fornece ao grupo de processos de execução o Plano de Gerenciamento do 

Projeto e os documentos do projeto, gerando atualizações frequentes à medida que o projeto 

avança. Por se tratar do foco desta pesquisa, o grupo de processos de Planejamento, assim 

como todos os processos que o compõem, serão descrito a seguir. 

2.3.2 O grupo de processos de Planejamento 

Neste grupo de processos desenvolve-se o Plano de Gerenciamento do projeto, através do 

qual se define, prepara, integra e coordenam todos os planos auxiliares a fim de aprimorar o 

planejamento feito na iniciação com o nível de detalhe necessário.  

De acordo com a última edição do PMBOK (2013), este grupo possui 24 processos 

distribuídos nas 10 áreas de conhecimento que auxiliam na definição do escopo do projeto, 

refinamento dos objetivos e no desenvolvimento de cursos de ação necessários para alcançar 

os objetivos do projeto. Trata-se da etapa do ciclo de vida do projeto onde se coletam os 

requisitos do projeto e da entrega, do produto, métodos de aceitação e o controle do escopo, 

definindo e documentando as necessidades das partes interessadas. Assim, o Plano de 
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Gerenciamento do Projeto se torna a principal fonte de informações sobre como o projeto será 

planejado, executado, monitorado e controlado, bem como encerrado. 

O Planejamento e os demais grupos de processos são ligados pelos resultados que produzem, 

ou seja, o resultado de um processo frequentemente é a entrada de outro. Desta maneira, os 

cinco grupos de processos possuem conjuntos de ações que levam o projeto adiante, em 

direção ao seu término. 

Focando nessas ligações entre os processos individuais de cada grupo, é possível descrever 

cada processo nos seguintes termos: 

 Entradas (inputs) - documentos ou itens que serão trabalhados pelo processo; 

 Ferramentas e técnicas - mecanismos aplicados aos inputs para criar os outputs; 

 Saídas (outputs) - documentos ou itens que serão o resultado final do processo. 

A figura 3 apresenta os 24 processos que compõem o grupo de processos de Planejamento 

atualmente, e a interação deste com os demais grupos de processo, segundo o guia PMBOK – 

5ª edição (2013). 

 

Figura 3. Processos de Planejamento (Fonte: baseado no PMBOK 5ª ed. – p. 61). 

A seguir, com base no PMBOK (2013), cada um destes processos será descrito 

resumidamente, os quais, posteriormente, serão aplicados e adequados ao projeto apresentado 

como Estudo de Caso desta pesquisa.  

2.3.2.1 Gerenciamento da integração do projeto 

2.3.2.1.1 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto 
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“Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto” é o processo de documentação das ações 

necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares para que seja 

criado um caminho lógico, coordenado e exequível para se atingir os objetivos do projeto. 

Trata-se do principal processo de planejamento e o mais importante para o gerente de projeto, 

pois além de integrar os demais planos complementando-os, possibilita:  

 Determinar os objetivos e como atingi-los; 

 Eliminar ou reduzir incerteza; 

 Aperfeiçoar eficiência dos processos; 

 Obter um melhor entendimento dos objetivos; 

 Antecipar aos problemas futuros. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Termo de abertura do projeto Opinião especializada Plano de Gerenciamento do Projeto 

Saídas de outros processos Técnicas de facilitação   

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos organizacionais     

Tabela 1. Parâmetros do processo "Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto". 

2.3.2.2 Gerenciamento do escopo do projeto 

2.3.2.2.1 Planejar o gerenciamento do escopo 

“Planejar o gerenciamento do escopo” é o processo de determinar e documentar como a 

equipe do projeto irá definir, validar e controlar o escopo. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do Projeto Opinião especializada Plano de Gerenciamento do escopo 

Termo de abertura do projeto Reuniões Plano de Gerenciamento dos requisitos 

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos organizacionais     

Tabela 2. Parâmetros do processo "Planejar o gerenciamento do escopo". 

2.3.2.2.2 Coletar os requisitos 

“Coletar os requisitos” é o processo de definir e documentar as necessidades das partes 

interessadas com relação ao produto ou serviço e até mesmo ao próprio projeto para atingir o 

objetivo final. Os requisitos devem ser obtidos, analisados e registrados em detalhes 

suficientes para serem medidos durante a execução do projeto, uma vez que serão a base para 
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construção da EAP. O planejamento de custos, tempo e qualidade será construído com base 

nos requisitos. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do escopo Entrevistas Documentação dos requisitos 

Plano de Gerenciamento dos 

requisitos 
Grupos de discussão 

Matriz de rastreabilidade dos 

requisitos 

Plano de Gerenciamento das partes 

interessadas 
Oficinas facilitadas   

Termo de abertura do projeto 
Técnicas de criatividade em 

grupo 
  

Registro das partes interessadas 
Técnicas de tomada de decisão 

em grupo 
  

  Questionários e pesquisas   

  Observações   

  Protótipos   

  Benchmarking   

  Diagrama de contexto   

  Análise dos documentos   

Tabela 3. Parâmetros do processo "Coletar os requisitos". 

2.3.2.2.3 Definir o escopo 

“Definir o escopo” é o processo de desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do 

produto. Trata-se de um processo crítico para o sucesso do projeto, visto que um erro ou 

ausência na definição do escopo podem gerar um produto incompleto ou incorreto. Nesse 

ponto também são adicionadas premissas e restrições e, assim, como em muitos outros 

processos, também deve ser constantemente revisto para aprimorar o escopo e adaptá-lo a 

possíveis novas realidades. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do escopo Opinião especializada Especificação do escopo do projeto 

Termo de abertura do projeto Análise de produto Atualizações dos documentos do projeto 

Documentação dos requisitos Geração de alternativas   

Ativos de processos organizacionais Oficinas facilitadas   

Tabela 4. Parâmetros do processo "Definir o escopo". 

2.3.2.2.4 Criar a EAP 

“Criar a EAP” é o processo de subdividir os produtos do projeto e o trabalho do projeto em 

componentes menores e mais gerenciáveis. A EAP é fundamental para o projeto, pois, fornece 

uma visão estruturada do que será entregue facilitando o entendimento das partes interessadas 
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em relação ao que deve ser feito (escopo) no projeto, além, de servir de base para o 

Planejamento das outras áreas de conhecimento. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do escopo Decomposição Linha de base do escopo 

Especificação do escopo do projeto Opinião especializada Atualizações dos documentos do projeto 

Documentação dos requisitos     

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos organizacionais     

Tabela 5. Parâmetros do processo "Criar a EAP". 

2.3.2.3 Gerenciamento do tempo do projeto 

2.3.2.3.1 Planejar o gerenciamento do cronograma 

“Planejar o gerenciamento do cronograma” é o processo que estabelece as políticas, 

procedimentos e documentação para planejar, desenvolver, gerenciar, executar e controlar o 

cronograma do projeto. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do escopo Opinião especializada Plano de Gerenciamento do cronograma 

Termo de abertura do projeto Técnicas analíticas   

Fatores ambientais da empresa Reuniões   

Ativos de processos organizacionais     

Tabela 6. Parâmetros do processo "Planejar o gerenciamento do cronograma". 

2.3.2.3.2 Definir as atividades 

“Definir as atividades” é o processo de identificação das ações específicas a serem realizadas 

para produzir as entregas do projeto. 

Para isso, usa-se como base a linha de base do escopo, principalmente, o nível mais baixo da 

EAP - os pacotes de trabalho. Cada pacote de trabalho é decomposto nas atividades 

necessárias para concluí-lo. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do cronograma Decomposição Lista das atividades 

Linha de base do escopo Planejamento em ondas sucessivas Atributos das atividades 

Fatores ambientais da empresa Opinião especializada Lista dos marcos 

Ativos de processos organizacionais     

Tabela 7. Parâmetros do processo "Definir as atividades". 
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2.3.2.3.3 Sequenciar as atividades 

“Sequenciar as atividades” tem como objetivo, identificar e documentar as relações de 

dependência entre as atividades. O sequenciamento pode ser feito manualmente ou com o uso 

de softwares de gerenciamento de projetos.  

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do 

cronograma 

Método do diagrama de 

precedência (MDP) 

Diagrama de rede de cronograma 

do projeto 

Lista das atividades Determinação de dependência 
Atualizações dos documentos do 

projeto 

Atributos das atividades Antecipações e esperas   

Lista dos marcos     

Especificação do escopo do 

projeto 
    

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos 

organizacionais 
    

Tabela 8. Parâmetros do processo "Sequenciar as atividades". 

2.3.2.3.4 Estimar os recursos das atividades 

“Estimar os recursos das atividades” refere-se à estimativa de todos os recursos necessários 

para a execução de cada atividade determinando o tipo e a quantidade de material, pessoas, 

equipamentos ou suprimentos. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do 

cronograma 
Opinião especializada 

Requisitos de recursos das 

atividades 

Lista das atividades Análise de alternativa Estrutura analítica dos recursos 

Atributos das atividades 
Dados publicados para auxílio a 

estimativas 

Atualizações dos documentos do 

projeto 

Calendários dos recursos Estimativa "bottom-up"   

Registro dos riscos 
Software de gerenciamento de 

projetos 
  

Estimativas de custos das 

atividades 
    

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos 

organizacionais 
    

Tabela 9. Parâmetros do processo "Estimar os recursos das atividades". 
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2.3.2.3.5 Estimar as durações das atividades 

“Estimar as durações das atividades” é o processo de estimar a quantidade de períodos de 

trabalho necessários para completar cada atividade considerando os recursos estimados no 

processo “Estimar os recursos das atividades”. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do 

cronograma 
Opinião especializada 

Estimativas de duração das 

atividades 

Lista das atividades Estimativa análoga 
Atualizações dos documentos do 

projeto 

Atributos das atividades Estimativa paramétrica   

Requisitos de recursos das 

atividades 
Estimativas de três pontos   

Calendários dos recursos 
Técnicas de tomada de decisão 

em grupo 
  

Especificação do escopo do 

projeto 
Análise de reservas   

Registro dos riscos     

Estrutura analítica dos recursos     

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos 

organizacionais 
    

Tabela 10. Parâmetros do processo "Estimar a duração das atividades". 

2.3.2.3.6 Desenvolver o Cronograma  

“Desenvolver o Cronograma” é um processo iterativo que envolve analisar a sequência das 

atividades, sua duração, seus requerimentos de recursos e suas restrições para criar o 

cronograma do projeto e determinar as datas de início e término de cada atividade. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do 

cronograma 

Análise de rede do 

cronograma 
Linha de base do cronograma 

Lista das atividades Método do caminho crítico Cronograma do projeto 

Atributos das atividades Método da corrente crítica Dados do cronograma 

Diagrama de rede de cronograma 

do projeto 

Técnicas de otimização de 

recursos 
Calendários do projeto 

Requisitos de recursos das 

atividades 

Técnicas de criação de 

modelos 

Atualizações do Plano de 

Gerenciamento do projeto 

Calendários dos recursos Antecipações e esperas 
Atualizações dos documentos do 

projeto 

Estimativas de duração das 

atividades 
Compressão de cronograma   

Especificação do escopo do 

projeto 
Ferramenta de cronograma   

Registro dos riscos     

Designações do pessoal do 

projeto 
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Estrutura analítica dos recursos     

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos 

organizacionais 
    

Tabela 11. Parâmetros do processo "Desenvolver o cronograma". 

2.3.2.4 Gerenciamento dos custos do projeto 

2.3.2.4.1 Planejar o gerenciamento de custos 

“Planejar o gerenciamento de custos” é um o processo que estabelece as políticas, 

procedimentos e documentação para planejar, gerenciar, executar e controlar os custos do 

projeto. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do projeto Opinião especializada Plano de Gerenciamento dos custos 

Termo de abertura do projeto Técnicas analíticas   

Fatores ambientais da empresa Reuniões   

Ativos de processos organizacionais     

Tabela 12. Parâmetros do processo "Planejar o gerenciamento dos custos". 

2.3.2.4.2 Estimar os custos 

“Estimar os custos” tem como objetivo desenvolver uma estimativa dos custos dos recursos 

necessários para executar as atividades do projeto. Inclui os custos de: mão de obra, materiais 

e equipamentos, serviços e instalações, gerenciamento do projeto, categorias especiais, 

provisão para inflação e custo de contingência. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento dos custos Opinião especializada 
Estimativas de custos das 

atividades 

Plano de Gerenciamento dos 

recursos humanos 
Estimativa análoga Base das estimativas 

Linha de base do escopo Estimativa paramétrica 
Atualizações dos documentos 

do projeto 

Cronograma do projeto Estimativa "bottom-up"   

Registro dos riscos Estimativas de três pontos   

Fatores ambientais da empresa Análise de reservas   

Ativos de processos organizacionais Custo da qualidade   

  
Software de gerenciamento de 

projetos 
  

  
Análise de proposta de 

fornecedor 
  

  
Técnicas de tomada de decisão 

em grupo 
  

Tabela 13. Parâmetros do processo "Estimar os custos". 
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2.3.2.4.3 Determinar o orçamento 

“Determinar o orçamento” é o processo de agregação dos custos estimados das atividades 

para estabelecer uma linha de base. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento dos 

custos 
Agregação de custos Linha de base dos custos 

Linha de base do escopo Análise de reservas 
Requisitos de recursos financeiros 

do projeto 

Estimativas de custos das 

atividades 
Opinião especializada 

Atualizações dos documentos do 

projeto 

Base das estimativas Relações históricas   

Cronograma do projeto 
Reconciliação dos limites de recursos 

financeiros 
  

Calendários dos recursos     

Acordos     

Ativos de processos 

organizacionais 
    

Tabela 14. Parâmetros do processo "Determinar o orçamento". 

2.3.2.5 Gerenciamento da qualidade do projeto 

2.3.2.5.1 Planejar o gerenciamento da qualidade 

“Planejar o gerenciamento da qualidade” tem como objetivos: identificar os requisitos e/ou 

padrões da qualidade relevantes ao projeto e suas entregas e determinar como satisfazê-los, 

garantindo que toda atividade do projeto esteja aderente com as políticas e padrões da 

qualidade da empresa e que todas as entregas estão em conformidade com seus critérios de 

aceitação. 

Durante este processo são definidos os padrões da qualidade aplicáveis ao projeto e ao 

produto e descritos os critérios necessários para atender os padrões da qualidade definidos e 

como e quando serão verificados. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do 

projeto 
Análise de custo-benefício 

Plano de Gerenciamento da 

qualidade 

Registro das partes 

interessadas 
Custo da qualidade Plano de melhorias no processo 

Registro dos riscos As sete ferramentas básicas da qualidade Métricas da qualidade 

Documentação dos 

requisitos 
Benchmarking 

Listas de verificação da 

qualidade 

Fatores ambientais da 

empresa 
Projeto de experimentos 

Atualizações dos documentos 

do projeto 

Ativos de processos 

organizacionais 
Amostragem estatística   
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Ferramentas adicionais de planejamento 

da qualidade 
  

  Reuniões   

Tabela 15. Parâmetros do processo "Planejar o gerenciamento da qualidade". 

2.3.2.6 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

2.3.2.6.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos 

“Planejar o gerenciamento dos recursos humanos” é o processo de identificar e documentar as 

funções, responsabilidades, competências necessárias e relações hierárquicas. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do 

projeto 

Organogramas e descrições de 

cargos 

Plano de Gerenciamento dos recursos 

humanos 

Requisitos de recursos das 

atividades 
Networking   

Fatores ambientais da empresa Teoria organizacional   

Ativos de processos 

organizacionais 
Opinião especializada   

  Reuniões   

Tabela 16. Parâmetros do processo "Planejar o gerenciamento dos recursos humanos". 

2.3.2.7 Gerenciamento das comunicações do projeto 

2.3.2.7.1 Planejar o gerenciamento das comunicações 

“Planejar o gerenciamento das comunicações” é o processo de determinar as necessidades de 

informação das partes interessadas no projeto e definir uma abordagem de comunicação. Com 

esse intuito, o GP deve: conectar as partes interessadas respondendo suas necessidades de 

informação, agilizar a tomada de decisão disponibilizando a informação certa na hora certa 

para as pessoas certas, de forma a garantir o alinhamento entre as pessoas. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do 

projeto 

Análise de requisitos da 

comunicação 

Plano de Gerenciamento das 

comunicações 

Registro das partes interessadas Tecnologia das comunicações 
Atualizações dos documentos do 

projeto 

Fatores ambientais da empresa Modelos de comunicações   

Ativos de processos 

organizacionais 
Métodos de comunicação   

  Reuniões   

Tabela 17. Parâmetros do processo "Planejar o gerenciamento das comunicações". 
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2.3.2.8 Gerenciamento dos riscos do projeto  

2.3.2.8.1 Planejar o gerenciamento dos riscos 

“Planejar o gerenciamento dos riscos” tem como objetivo definir como conduzir as atividades 

de gerenciamento de riscos para o projeto. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do projeto Técnicas analíticas Plano de Gerenciamento dos riscos 

Termo de abertura do projeto Opinião especializada   

Registro das partes interessadas Reuniões   

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos organizacionais     

Tabela 18. Parâmetros do processo "Planejar o gerenciamento dos riscos". 

2.3.2.8.2 Identificar os riscos  

“Identificar os riscos” é o processo de determinar quais riscos podem afetar o projeto e 

documentar suas características. É um processo iterativo que deve ocorrer durante todo o 

projeto. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento dos riscos Revisões de documentação Registro dos riscos 

Plano de Gerenciamento dos custos Técnicas de coleta de informações   

Plano de Gerenciamento do 

cronograma 
Análise de listas de verificação   

Plano de Gerenciamento da qualidade Análise de premissas   

Plano de Gerenciamento dos recursos 

humanos 
Técnicas de diagramas   

Linha de base do escopo 
Análise de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças 
  

Estimativas de custos das atividades Opinião especializada   

Estimativas de duração das atividades     

Registro das partes interessadas     

Documentos do projeto     

Documentos de aquisição     

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos organizacionais     

Tabela 19. Parâmetros do processo "Identificar os riscos". 

2.3.2.8.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 

“Realizar a análise qualitativa dos riscos” trata-se do processo que avalia todos os riscos 

encontrados e documentados no registro de riscos para mensurar qual a probabilidade de cada 

um deles ocorrer e qual o possível impacto desse evento no ciclo de vida do projeto. 
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A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento dos 

riscos 

Avaliação de probabilidade e impacto 

dos riscos 

Atualizações dos documentos 

do projeto 

Linha de base do escopo Matriz de probabilidade e impacto   

Registro dos riscos 
Avaliação de qualidade dos dados 

sobre riscos 
  

Fatores ambientais da 

empresa 
Categorização de riscos   

Ativos de processos 

organizacionais 
Avaliação da urgência dos riscos   

  Opinião especializada   

Tabela 20. Parâmetros do processo "Realizar a análise qualitativa dos riscos". 

2.3.2.8.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos 

“Realizar a análise quantitativa dos riscos” é o processo que efetua a análise numérica do 

efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. Por envolver alta 

complexidade, é realizada somente nos riscos priorizados pela análise qualitativa. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento dos 

riscos 

Técnicas de coleta e apresentação de 

dados 

Atualizações dos documentos 

do projeto 

Plano de Gerenciamento dos 

custos 

Técnicas de modelagem e análise 

quantitativa de riscos 
  

Plano de Gerenciamento do 

cronograma 
Opinião especializada   

Registro dos riscos     

Fatores ambientais da 

empresa 
    

Ativos de processos 

organizacionais 
    

Tabela 21. Parâmetros do processo "Realizar a análise quantitativa dos riscos". 

2.3.2.8.5 Planejar as respostas aos riscos 

“Planejar as respostas aos riscos” tem como objetivo desenvolver opções e ações para 

aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Trata as respostas 

aos riscos conforme sua prioridade. Por fim, as respostas tratadas devem implicar em mais 

recursos e atividades no orçamento, cronograma e no Plano de Gerenciamento do Projeto. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento 

dos riscos 

Estratégias para riscos negativos ou 

ameaças 

Atualizações do Plano de 

Gerenciamento do projeto 

Registro dos riscos 
Estratégias para riscos positivos ou 

oportunidades 

Atualizações dos documentos do 

projeto 
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Estratégias de respostas de 

contingência 
  

  Opinião especializada   

Tabela 22. Parâmetros do processo "Planejar as respostas aos riscos". 

2.3.2.9 Gerenciamento das aquisições do projeto 

2.3.2.9.1 Planejar o gerenciamento das aquisições 

“Planejar o gerenciamento das aquisições” consiste em decidir quais aquisições serão 

necessárias para o bom andamento do projeto e de que forma essas aquisições serão feitas. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do projeto 
Análise de fazer ou 

comprar 

Plano de Gerenciamento das 

aquisições 

Documentação dos requisitos Opinião especializada 
Especificação do trabalho das 

aquisições 

Registro dos riscos Pesquisa de mercado Documentos de aquisição 

Requisitos de recursos das 

atividades 
Reuniões Critérios para seleção de fontes 

Cronograma do projeto   Decisões de fazer ou comprar 

Estimativas de custos das 

atividades 
  Solicitações de mudança 

Registro das partes interessadas   
Atualizações dos documentos do 

projeto 

Fatores ambientais da empresa     

Ativos de processos 

organizacionais 
    

Tabela 23. Parâmetros do processo "Planejar o gerenciamento das aquisições". 

2.3.2.10 Gerenciamento das partes interessadas do projeto 

2.3.2.10.1 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

Recentemente adicionado à última versão do guia PMBOK (2013), o processo “planejar o 

gerenciamento das partes interessadas” tem como objetivo desenvolver estratégias para 

quebrar as resistências das partes interessadas e garantir seu engajamento no projeto. 

A seguir apresentam-se os parâmetros que compõem este processo: 

 Entradas Ferramentas Saídas 

Plano de Gerenciamento do projeto 
Opinião 

especializada 

Plano de Gerenciamento das partes 

interessadas 

Registro das partes interessadas Reuniões Atualizações dos documentos do projeto 

Fatores ambientais da empresa Técnicas analíticas   

Ativos de processos 

organizacionais 
    

Tabela 24. Parâmetros do processo "Planejar o gerenciamento das partes interessadas". 
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3 ESTUDO DE CASO 

3.1 Universo e Amostra  

De maneira geral projetos ferroviários podem ser divididos nas fases indicadas a seguir, as 

quais configuram o universo desta pesquisa: 

1. Estudos de traçado; 

2. Estudos de viabilidade e pesquisas de mercado; 

3. Projetos básico e executivo; 

4. Licenciamento (Órgãos Governamentais); 

5. Execução/Construção; 

6. Operação; 

7. Manutenção. 

Para a aplicação e análise das boas práticas de gerenciamento de projetos apresentada pelo 

PMBOK (2013), esta tese apresentará a seguir um estudo caso relativo à elaboração de 

Projetos básico e executivo (Fase 3) de duplicação ferroviária por uma empresa terceirizada. 

Projetos para a construção de ferrovias costumam contemplar as seguintes disciplinas:  

a) Levantamento topográfico; 

b) Estudos geotécnicos; 

c) Projeto geométrico; 

d) Projeto de terraplenagem; 

e) Projeto de drenagem; 

f) Projeto de superestrutura; 

g) Projeto de obras de arte especiais; 

h) Projeto de interferências; 

i) Projeto de obras complementares; 

j) Relatório do projeto; 

k) Orçamento, cronograma e especificações técnicas.  

Projetos básicos e executivos normalmente contêm as mesmas disciplinas. O que os 

diferencia, no entanto, é o maior nível de detalhamento e metodologias construtivas 

apresentadas pelo Projeto executivo. 

Tais disciplinas configuram a amostra não probabilística (dispensa procedimentos estatísticos) 

desta pesquisa qualitativa. 
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3.2 Coleta de dados  

A técnica utilizada para coleta de dados desta pesquisa foi a observação participante, ou seja, 

apesar de se tratar de um projeto empírico (dados e informações fictícios), este Estudo de 

Caso é baseado em uma realidade vivenciada pela autora. 

3.3 O Projeto: Desenvolvimento de projetos de duplicação ferroviária por empresa 

terceirizada.   

O estudo de caso desta tese se refere à elaboração de projetos (básico e executivo), para a 

duplicação da linha férrea existente entre os municípios Hortolândia/SP e Sumaré/SP, por 

uma empresa terceira à Concessionária que opera a malha ferroviária em questão.  

A figura 4 destaca o trecho a ser projetado. 

 
Figura 4. Localização do projeto sobre imagem aérea (Fonte: elaborada pela autora sobre imagem 

disponibilizada pelo software Google Earth). 

O Projeto de duplicação de uma via férrea refere-se à construção de uma via paralela à linha 

existente com objetivo principal de aumentar a capacidade de tráfego (cada linha passa a ser 

utilizada exclusivamente por um sentido de tráfego – importação e exportação). O 

esquemático do projeto em estudo é apresentado pela figura a seguir:  
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Figura 5. Esquemático do projeto: situação atual x projetada (Fonte: elaborada pela autora). 

Projetos como este compreendem obras de terraplanagem, drenagem, construção de obras de 

arte especiais (bueiros, passagens de gado, passagens de veículos, etc.) e superestrutura 

(montagem da grade – lastro, dormentes, trilhos, fixações, etc.).  

A atividade principal de grandes Concessionárias Ferroviárias é o próprio transporte da carga 

de seus clientes, sendo, desta forma, muito comum a terceirização de serviços como projetos 

de novas vias e manutenção/modernização. Assim sendo, a Concessionária mantém apenas 

uma pequena área interna responsável por analisar e gerenciar os projetos elaborados por 

terceiros. Este Estudo de Caso se direciona especificamente para situações como esta.  

Como esta pesquisa tem o objetivo de propor um modelo de Plano de Projeto (contemplando 

os processos do grupo de processos de Planejamento), considera-se que os processos de 

Iniciação já foram efetuados e, portanto, documentos como o termo de abertura de projeto, o 

registro das partes interessadas e a designação do gerente de projetos já feitos e aprovados 

pelos stakeholders. Assim sendo, apresentam-se a seguir as “saídas” da fase Iniciação deste 

Estudo de Caso.  

Fatores Ambientais e Ativos de processos organizacionais são inerentes a cada Organização, 

não podendo ser generalizados. Portanto, não serão apresentados.  

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP) 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 07/01/2017 (V1) 

Principais áreas funcionais envolvidas: 

Projetos de Infraestrutura, Meio Ambiente e Relações Governamentais (licenciamento). 

Objetivos finais:  
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Construir via férrea paralela à via existente entre os municípios de Sumaré e Hortolândia.  

Objetivos Imediatos:  

Confecção de projetos básico e executivo para a duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia, levando 

em consideração critérios técnicos, econômicos e ambientais. 

Premissas / Hipóteses: 

∙ Eleger margem da via com menor volume de terraplenagem; 

∙ Não interferir em áreas de proteção ambiental; 

∙ Evitar construções de grandes estruturas como viadutos, túneis e pontes; 

∙ Entrevia mínima de 4,50 metros, conforme norma; 

Restrições (Requisitos de Projeto) 

Tempo: 

∙ Início em Janeiro/2017; 

∙ 4 meses para entrega do Projeto Básico; 

∙ 3 meses para a entrega do Projeto Executivo (após entrega do PB). 

Custos: 

∙ Orçamento disponível: R$ 750.000,00. 

Pessoas: 

∙ Projetistas (empresa terceirizada) devem possuir experiência em ferrovias; 

∙ 2 Engenheiros (Concessionária) em tempo integral neste projeto; 

∙ 1 Técnico e 1 Engenheiro (Concessionária) com dedicação parcial ao projeto; 

∙ Envolvimento com stakeholders durante todo o projeto. 

Qualidade: 

∙ Projetos devem atender integralmente às Normas Brasileiras vigentes; 

Impactos no Cliente: 

∙ Nível de satisfação dos stakeholders não poderá ser menor que 85%; 

Impactos na Organização (neste caso a terceira): 

∙ Geração de conhecimento; 

∙ Possibilidade de novas contratações pela Concessionária (marketing interno); 

Impactos no Time de Projeto (neste caso, equipe interna): 

∙ Geração de conhecimento; 

∙ Colaboradores com dedicação integral devem estar cursando/formados em Gerenciamento de Projetos. 

Geração de Conhecimento: 

∙ Gerar, no mínimo, 10 lições aprendidas. 

Stakeholders: 

Alta hierarquia (diretores, presidente) e setor operacional e de projetos da Concessionária, Investidores, 

Clientes (exportadores/importadores de diferentes produtos), Prefeituras de Sumaré e Hortolândia, 

Moradores e Maquinistas. 

Tabela 25. TAP do projeto em estudo. 

REGISTRO DAS PARTES INTERESSADAS 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 08/01/2017 (V1) 



29 

 

ID. Stakeholder  Expectativa  Poder  Influência  

Classificação 

(A, B, MR, D)  

Engajamento 

(D, R, N, C, A) 

1 

Diretores e 

Presidente 

(Concessionária) 

Aumentar a receita Alto Alta Aliados  Ciente  

2 

Setor 

Operacional 

(Concessionária) 

Aumentar a 

segurança 

operacional 

Baixo Muito Alta Aliado  Apoiador 

3 
Setor de Projetos 

(Concessionária) 

Gerar 

conhecimento 
Baixo Alta Aliado  Apoiador  

4 Investidores Aumentar a receita Alto Média 

Aliados / 

Membros da 

Rede  

Ciente  

5 Clientes 

Redução nos 

custos de 

transporte 

Baixo Baixa 
Membros da 

Rede  
Ciente  

6 Prefeituras 

Evitar a construção 

de novas vias 

férreas 

Alto Muito Alta Bloqueadores  Resistente  

7 Moradores 

Evitar a construção 

de novas vias 

férreas 

Baixo Média Desaceleradores  Desconhece  

8 Maquinistas 

Jornadas de 

trabalho mais 

curtas 

Baixo Baixa 
Membros da 

Rede  
Neutro  

Tabela 26. Registro das partes interessadas do projeto em estudo. 

Cabe ressaltar a importância da apresentação informações como: autoria, data de elaboração, 

versão (quando atualizados) e aprovação de todos os documentos gerados durante o 

gerenciamento de determinado projeto. Um documento só poderá servir de base para os 

demais processos após a sua aprovação por um ou mais stakeholders definidos previamente, a 

fim evitar retrabalhos e garantir um melhor resultado das fases subsequentes. 
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4 PLANO DE PROJETO 

A seguir apresenta-se proposta de Plano de Projeto simplificado para o gerenciamento de 

Projetos Ferroviários terceirizados (e similares). Para tanto, as boas práticas difundidas pelo 

PMBOK (2013) serão aplicadas aos processos de Planejamento do Estudo de Caso desta 

pesquisa, analisadas e adaptadas, quando necessário, a fim de garantir a sua funcionalidade e 

eficiência para projetos desta natureza.  

Por se tratar de um modelo direcionado para áreas gerenciais de elaboração de projetos dentro 

de grandes Concessionárias Ferroviárias, esta proposta não incluirá o processo de Aquisições 

(12.1), uma vez que tais empresas frequentemente possui uma área específica para compras 

(Suprimentos).   

Os modelos propostos serão apresentados por grupo de processos conforme segue. 

4.1 Gerenciamento do escopo do projeto  

Com a emissão do Termo de Abertura, o gerente do projeto tem condições de iniciar o 

detalhamento do Planejamento.  

Durante o processo de desenvolvimento do Plano de Gerenciamento do escopo e dos 

requisitos, reuniões com os stakeholders assim como opiniões especializadas (consultores 

internos ou externos) são de suma importância.  

Neste caso, é possível gerar apenas um documento que auxilie no gerenciamento do escopo e 

dos requisitos durante todo o projeto. A seguir apresenta-se modelo proposto utilizando como 

exemplo o Projeto Caso desta pesquisa: 

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO E DOS REQUISITOS 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 09/01/2017 (V1) 

Introdução 

O trabalho a ser realizado durante a elaboração dos projetos Básico e Executivo de duplicação de via (linha 

de base de escopo) será documentado na Estrutura Analítica do Trabalho (EAP) e em seu dicionário. 

Nenhum trabalho deve ser realizado pela equipe do projeto que não esteja definido nessa baseline. Este 

plano apresenta os procedimentos que serão usados para gerenciar as alterações no escopo/requisitos do 

projeto, ou seja, como as mudanças serão identificadas, classificadas e, se autorizadas, integradas ao 

projeto. O objetivo é garantir que sejam coletadas todas as informações relacionadas à mudança solicitada, 

além de que seja realizada, para cada alteração proposta, uma avaliação dos impactos no projeto (custo, 

prazo, qualidade e risco), assim como em seus objetivos. As alterações propostas de escopo/requisitos 

devem ter suporte nas metas fundamentais de negócio da empresa, em função das quais o projeto foi 

autorizado. 
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Procedimentos de Mudanças 

Quando alguma necessidade de mudança de escopo/requisitos for identificada, deve ser gerada uma 

Solicitação de Mudança (SM). Só podem emitir solicitações de mudanças o setor operacional e de projetos 

da Concessionária. Esta solicitação será analisada pelo gerente do projeto, que avaliará os impactos da 

mesma no projeto e a registrará no espaço destinado a este fim. O gerente do projeto poderá autorizar 

alterações de escopo/requisitos que não tenham impacto no custo e no prazo total do projeto. Caso 

contrário, após o registro desse impacto na SM, o gerente deve enviá-la para aprovação do Presidente da 

Concessionária. 

Acompanhamento de Mudanças 

Para manter o acompanhamento de mudanças propostas, aprovadas e implementadas, será utilizado o 

Software de Gerenciamento de Mudanças (SGM), que pode ser acessado através da intranet da 

Concessionária. O software implementa o workflow da SM, com os envolvidos recebendo e-mail quando 

necessitarem atuar no processo ou receber atualização do status da solicitação. A solicitação de mudança só 

será considerada se forem informados: quem a solicita, a sua descrição e justificativa e parecer técnico 

apresentando os impactos identificados (cronograma, custo, qualidade, etc.). 

Atualização da Linha de Base do Escopo 

Caso a mudança de escopo/requisitos seja autorizada, os documentos de escopo devem ser atualizados, 

criando assim uma nova versão. Somente neste caso a base de referência poderá ser alterada. 

Tabela 27. Plano de Gerenciamento do escopo e dos requisitos do projeto em estudo (modelo proposto). 

Durante a elaboração do Termo de Abertura deste projeto, considera-se que os requisitos 

principais foram identificados e, portanto, através de grupos de discussões interativas e 

pesquisas com stakeholders, observações e análises de documentos de projeto similares, entre 

outros, se torna possível aumentar o nível de detalhes destes requisitos, de forma a aumentar 

as chances de sucesso do projeto.  Para tanto, os requisitos atualizados, devem ser alterados na 

TAP e demais documentos, gerando novas versões destes arquivos. 

Durante o processo de coleta de requisitos, ainda é criada a Matriz de Rastreabilidade que 

relaciona os requisitos do projeto com as suas origens e os monitora durante todo o ciclo de 

vida do projeto. Seu uso ajuda a garantir que cada requisito adicione valor de negócio através 

da sua ligação aos objetivos de negócio e do projeto. A seguir apresenta-se modelo proposto 

(apenas os principais requisitos do Projeto Caso serão identificados): 

MATRIZ DE REQUISITOS 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 09/01/2017 (V1) 

Informações dos Requisitos Rastreamento dos Requisitos* 

ID do 

Requisito 
Tipo Descrição 

Pacotes da 

EAP 

relacionados 

Critérios de aceitação/Metas do 

Requisito 
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1 Tempo 
Entrega do Projeto Básico 

em 4 meses 
1.3.3 

Ser aprovado por todos os 

stakeholders 

2 Tempo 
Entrega do Projeto Básico 

ao final do 7° mês 
1.3.3 

Ser aprovado por todos os 

stakeholders 

3 Custo 
Orçamento não pode 

exceder R$ 750.000,00 
1.3.4 

Ser aprovado por Órgãos Públicos e 

todos os stakeholders. 

4 Pessoas 

Projetistas (terceiros) 

devem possuir experiência 

em ferrovias 

5.1.1, 5.1.2 e 

5.2 

Obter a Licenças do IBAMA e 

ANTT e anuência das Prefeituras. 

5 Qualidade 
Projetos devem atender às 

Normas Brasileiras vigentes 
3.6 e 4.6 

Cumprir prazo de entrega previsto, 

seguir padrões estabelecidos pelo 

IBAMA e ANTT e ter a aprovação 

da equipe de Engenharia da 

Concessionária. 

  *a serem preenchidos após a Criação da EAP. 
Tabela 28. Matriz de requisitos do projeto em estudo (modelo proposto). 

De posse dos documentos apresentados anteriormente, é possível elaborar a Especificação do 

Escopo do Projeto com auxílio de consultores especializados, da análise de produto (neste 

caso os Projetos Básico e Executivo) e de alternativas e brainstorming. Sendo um documento 

formal que define e descreve de forma detalhada do escopo do projeto e do resultado 

esperado, bem como as suas possíveis entregas intermediárias e o modo como a equipe do 

projeto chegará a essas entregas, esta especificação possui grande relevância no Planejamento 

do Projeto. 

DECLARACÃO DE ESCOPO DO PROJETO (DEP) 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 10/01/2017 (V1) 

Objetivos finais (refinados):  

Construir via férrea paralela à via existente entre os municípios de Sumaré e Hortolândia no estado de 

São Paulo para aumento da capacidade de tráfego e da segurança operacional.  

Objetivos Imediatos (refinados - requisitos técnicos e de desempenho):  

Confecção de projetos básico e executivo para a duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia (8.800 m), 

levando em consideração critérios técnicos, econômicos e ambientais para a definição da margem (direita 

ou esquerda) a ser implantada a nova linha férrea, de forma a garantir o Licenciamento de implantação e 

operacionalização perante os Órgãos Governamentais (IBAMA e ANTT).  

Premissas (revisadas): 

∙ Eleger margem da via com menor volume de terraplenagem; 

∙ Não interferir em áreas de proteção ambiental; 

∙ Evitar construções de grandes estruturas como viadutos, túneis e pontes; 

∙ Entrevia mínima de 4,50 metros, conforme norma; 

∙ Linhas duplas de pátios existentes (A, B e C) devem ser aproveitadas; 

∙ Características planialtimétricas da linha projetada devem garantir uma nova capacidade de via de, no 

mínimo, 20 pares de trem por dia. 
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Exclusões: 

∙ Processos de contratação de projetistas e empreiteiras; 

∙ Execução da Obra; 

∙ Cálculos e validações Operacionais; 

As fases do Projeto e suas respectivas entregas principais 

Fase 1: 

∙ Planejamento e coleta de dados 

Entrega: Plano de Projeto 

Fase 2: 

∙ Serviços de Campo 

Entrega: Relatórios de topografia e sondagens 

Fase 3: 

∙ Projetos de Engenharia 

Entrega: Projetos Básico e Executivo 

Fase 4: 

∙ Revisões e validações 

Entrega: Projetos atualizados 

Fase 5: 

∙ Licenciamento 

Entrega: Licenças de Implantação e Operação 

Tabela 29. Declaração de Escopo do projeto em estudo (modelo proposto). 

Finalmente, prossegue-se à criação da Estrutura Analítica de Projeto, que define as entregas 

do projeto e sua decomposição em pacotes de trabalho. Opinião especializada e a técnica de 

decomposição (divisão das entregas do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis, 

até que estas estejam definidas no nível de pacotes de trabalho) são as ferramentas indicadas 

para tal. O dicionário da EAP, documento que traz todo detalhe necessário para cada pacote 

de trabalho, também compõe, juntamente com a própria EAP e a DEP, a linha de base do 

escopo do projeto. 

A seguir apresenta-se a estrutura analítica proposta para o Projeto de Duplicação de via férrea. 
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Figura 6. EAP do projeto em estudo (modelo proposto) – (Fonte: elaborada pela autora). 
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DICIONÁRIO DA EAP 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 14/01/2017 (V1) 

ID do 

Pacote 
Nome do Pacote Descrição Critério de Aceitação 

1.1 Reunião Kick-off 
Reunião com a presença de todos os stakeholders a fim de definir os 

objetivos finais do projeto. 

Ter evidências de participação de 100% dos stakeholders do 

projeto e ata assinada por todos. 

1.2 TAP 
Reunião para elaboração e abertura da TAP de acordo com critério 

estabelecidos pelo PMBOK. 

Ter evidências de participação de 80% dos stakeholders do 

projeto. 

1.3.1 DEP Elaborar Declaração de Escopo. Ser aprovado por todos os stakeholders. 

1.3.2 EAP e Dicionário Elaborar EAP e Dicionário. Ser aprovado por todos os stakeholders. 

1.3.3 Cronograma Elaborar Cronograma. Ser aprovado por todos os stakeholders. 

1.3.4 Orçamentos Elaborar Orçamentos. Ser aprovado por Órgãos Públicos e todos os stakeholders. 

1.4.1 
Reuniões 

Acompanhamento 
Fazer reuniões de acompanhamento do projeto semanalmente. 

Ter evidências de participação de 50% da equipe do projeto e 

ata de reunião assinada por todos os integrantes da equipe. 

1.4.2 
Relatórios de 

Desempenho 
Emitir relatórios de desempenho mensalmente. 

Conter todas as atividades previstas em escopo e apresentar 

confirmação de envio/recebimento de relatório a todos os 

stakeholders e equipes envolvidas (gerentes, engenheiros, 

projetistas e empreiteiras). 

1.4.3 Plano de Ações 
Emitir plano de ações sempre que houver a necessidade de mudança 

no projeto, discriminando justificativas e impactos destas mudanças. 

Ser aprovado por todos os stakeholders e distribuído a todas 

as equipes envolvidas (gerentes, engenheiros, projetistas e 

empreiteiras). 

2.1 
Estudos 

Topográficos 

Levantamento e cadastramento topográfico do trecho contemplando 

toda a faixa de domínio e obedecendo sempre o levantamento 

mínimo de 5 metros além dos offsets. 

Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT 

pertinentes para cada ensaio e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

2.2 
Estudos 

Geotécnicos 

Execução de ensaios para a caracterização geotécnica do traçado, 

com amostragem de material, na razão mínima de 1 amostra a cada 

300 metros de extensão projetada. 

Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT 

pertinentes para cada ensaio e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

3.1 Infraestrutura PB 
Engloba projetos de obras e arte especiais, interferências e obras 

complementares à nível básico (pouco detalhado). 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 
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3.2 Superestrutura PB 

Projeto e dimensionamento a nível básico (pouco detalhado) dos 

elementos que compõem a superestrutura ferroviária, tais como 

trilhos, dormentes, lastro e sublastro, de maneira a suportar os 

esforços do trem-tipo definido pela Concessionária. 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

3.3 Drenagem PB 

Projetos-tipo à nível básico (pouco detalhado) dos dispositivos de 

drenagem superficial e profunda com finalidade de coleta, condução 

e despejo final, em função das características da via e suas 

respectivas memórias de cálculo hidrológico e hidráulico. 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

3.4 Geométrico PB 

Definição e representação à nível básico (pouco detalhado) das 

características básicas da via, tais como: entrevia, raios de curvas 

horizontais e verticais, rampas máximas, tangentes mínimas, curvas 

de transição horizontais e verticais, superelevação, tipos de 

aparelhos de mudança de via (AMV´s) e velocidade de projeto. 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

3.5 Terraplenagem PB 

Definição dos volumes a movimentar, a distribuição do movimento 

de terra, necessários à implantação da plataforma de terraplenagem e 

apresentação do novo perfil à nível básico (pouco detalhado) 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

3.6 
Relatório de Projeto 

- IBAMA 

Engloba os elementos, parâmetros, justificativas e projetos que 

compõem o Projeto Básico, assim como orçamentos, especificações 

e cronograma, sempre seguindo as diretrizes do IBAMA. 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

4.1 Infraestrutura PE 
Engloba projetos de obras e arte especiais, interferências e obras 

complementares à nível executivo (mais detalhe e precisão). 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

4.2 Superestrutura PE 

Projeto e dimensionamento a nível executivo (mais detalhe e 

precisão) dos elementos que compõem a superestrutura ferroviária, 

tais como trilhos, dormentes, lastro e sublastro, de maneira a 

suportar os esforços do trem-tipo definido pela Concessionária. 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

4.3 Drenagem PE 

Projetos-tipo à nível executivo (mais detalhe e precisão) dos 

dispositivos de drenagem superficial e profunda com finalidade de 

coleta, condução e despejo final, em função das características da 

via e suas respectivas memórias de cálculo hidrológico e hidráulico. 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 
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4.4 Geométrico PE 

Definição e representação à nível executivo (mais detalhe e 

precisão) das características básicas da via, tais como: entrevia, raios 

de curvas horizontais e verticais, rampas máximas, tangentes 

mínimas, curvas de transição horizontais e verticais, superelevação, 

tipos de aparelhos de mudança de via (AMV´s) e velocidade de 

projeto. 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

4.5 Terraplenagem PE 

Definição dos volumes a movimentar, a distribuição do movimento 

de terra, necessários à implantação da plataforma de terraplenagem e 

apresentação do novo perfil a nível executivo (mais detalhe e 

precisão) 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

4.6 
Relatório de Projeto 

- ANTT 

Engloba os elementos, parâmetros, justificativas e projetos que 

compõem o Projeto Executivo, assim como orçamentos, 

especificações e cronograma, sempre seguindo as diretrizes da 

ANTT. 

Cumprir prazo de entrega previsto, seguir padrões 

estabelecidos pelo IBAMA e ter a aprovação da equipe de 

engenharia da Concessionária. 

5.1.1 Licença IBAMA 

Autorização da instalação do empreendimento (via férrea), de 

acordo com as especificações constantes nos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e 

condicionantes. 

Obter a Licença a ser emitida pelo IBAMA. 

5.1.2 Licença ANTT 
Declaração emitida pela ANTT que autoriza a transportadora a 

executar a prestação do serviço regular de transporte Ferroviário. 
Obter a Licença a ser emitida pela ANTT. 

5.2 
Anuências 

Prefeituras 

Carta de emitida por cada Prefeitura consentindo com as 

interferências previstas em projeto no município 
Obter anuência de todas as Prefeituras envolvidas no Projeto. 

6.1 Lições Aprendidas 
Emitir relatório de lições aprendidas durante todo o projeto e 

relatório final de projeto 

Conter no mínimo 10 lições aprendidas e estar 

disponibilizado a todas as áreas da Concessionária após o 

término do projeto. 

6.2 
Relatório Final de 

Projeto 

Usado pela gerência para avaliar o sucesso do projeto, identificar 

quaisquer itens pendentes ou questões que exigem uma resolução e 

para documentar as ações necessárias para encerrar formalmente o 

projeto. 

Ter uma cópia distribuída a cada um dos stakeholders 

Tabela 30. Dicionário da EAP do projeto em estudo (modelo proposto).
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De posse da EAP e seu dicionário, é possível, quando necessário, revisar e atualizar a 

documentação dos requisitos, a matriz de rastreabilidade e a declaração de escopo (DEP). 

4.2 Gerenciamento do tempo do projeto 

A tarefa de gerenciar o tempo do projeto engloba, além do minucioso processo para a criação 

e monitoramento do cronograma, a adaptabilidade do projeto em relação a mudanças ou 

necessidades criadas no mesmo, e ainda, o gerenciamento dessas mudanças. O “tempo”, 

portanto, é uma área de suma importância no gerenciamento de projetos, uma vez que sofre 

relevante influência dos outros fatores do projeto. Assim sendo, o gerenciamento isolado do 

tempo não garante o controle do prazo do projeto. 

Uma vez criada a linha de base do projeto, é possível desenvolver os processos de 

gerenciamento do cronograma do mesmo. 

Segundo o Guia PMBOK (2013), o Plano de Gerenciamento do cronograma estabelece os 

critérios e as atividades para o desenvolvimento e o controle do cronograma do projeto. No 

caso de projetos ferroviários, este pode ser um documento simples e conciso gerado a partir 

de reuniões. Um exemplo contendo as principais informações que devem ser fornecidas é 

apresentado abaixo. 

PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 15/01/2017 (V1) 

Informações Gerais 

Uma vez definida a Linha de Base do Cronograma deste Projeto, a aderência à mesma deve ser avaliada 

através de reuniões semanais entre a equipe de projeto e a projetista terceirizada. Qualquer desvio ao 

cronograma pré-estabelecido, deve ser devidamente justificado e submetido à aprovação da equipe de 

projetos. Planos de ações para evitar prejuízos ao prazo final do Projeto devem ser apresentados e, quando 

necessário, solicitações de mudanças devem ser criadas e aprovadas. Alterações no escopo do projeto 

requerem, obrigatoriamente, revisão de cronograma. 

Tabela 31. Plano de Gerenciamento do Cronograma do projeto em estudo (modelo proposto). 

A seguir apresenta-se proposta de tabela que engloba informações obtidas através dos 

processos de: “Definição as atividades”, “Estimativa das durações das atividades” e 

“Desenvolvimento do cronograma”. 

A lista de atividades, seus atributos e marcos do projeto são definidos através de técnicas 

como decomposição e planejamento em ondas sucessivas (atividades mais próximas ao tempo 
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atual são definidas de forma mais detalhada enquanto as atividades que serão realizadas num 

futuro mais distante são definidas de forma menos específica).  

Para estimar a duração destas atividades, as ferramentas mais apropriadas a projetos 

ferroviários seriam a estimativa análoga (utiliza como base a duração de atividades 

semelhantes em diferentes projetos) ou paramétrica (baseada em dados estatísticos referentes 

ao desenvolvimento de atividades semelhantes).  

No que diz respeito ao desenvolvimento do cronograma em si, a análise do caminho crítico 

(sequência das atividades que não tem folga), a criação de modelos (identifica ameaças ou 

oportunidades e avalia o seu impacto no cronograma) e a compressão de cronograma (reduzir 

a duração do projeto mantendo o escopo do projeto) são as técnicas mais indicadas para 

projetos desta natureza.  

Opiniões especializadas, consultas a projetos similares e o envolvimento da equipe do projeto 

são fundamentais nestas etapas. 

Através da determinação das relações e dependências entre as atividades listadas na linha de 

base do cronograma, é possível ainda criar o seu diagrama de rede. Para a confecção do 

cronograma e diagrama de rede deste projeto, todas as relações entre atividades foram 

consideradas término-início, conforme pode ser identificado no modelo de diagrama a seguir.  

Processos e documentos relativos a recursos não serão apresentados, pois, por se tratarem de 

projetos terceirizados, o gerenciamento dos recursos (pessoas, equipamentos e materiais) para 

a elaboração dos mesmos, fica por conta da Contratada.  
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- Marco Projeto Iniciado - 0 dias - -

1.1 Pacote Reunião Kick-off - 2 dias 03.01.2017 05.01.2017

A Atividade Realizar reunião com todos os Stakeholders Projeto Iniciado 2 dias 03.01.2017 05.01.2017

1.2 Pacote TAP - 3 dias 05.01.2017 08.01.2017

B Atividade Elaborar Termo de Abertura do Projeto A 3 dias 05.01.2017 08.01.2017

1.3.1 Pacote DEP - 3 dias 08.01.2017 11.01.2017

C Atividade Elaborar Declaração de Escopo do Projeto B 3 dias 08.01.2017 11.01.2017

1.3.2 Pacote EAP e Dicionário - 4 dias 11.01.2017 15.01.2017

D Atividade Elaborar Estrutura Analítica do Projeto e seu Dicionário C 4 dias 11.01.2017 15.01.2017

1.3.3 Pacote Cronograma - 2 dias 15.01.2017 17.01.2017

E Atividade Definir cronograma do projeto D 2 dias 15.01.2017 17.01.2017

1.3.4 Pacote Orçamentos - 3 dias 17.01.2017 20.01.2017

F Atividade Definir orçamento do projeto D, E 3 dias 17.01.2017 20.01.2017

- Marco Ordem de Início enviada à Projetista contratada - 0 dias - -

1.4.1 Pacote Reuniões Acompanhamento - 210 dias 20.01.2017 18.08.2017

G Atividade Realizar reuniões semanais de monitoramento e controle F 210 dias 20.01.2017 18.08.2017

1.4.2 Pacote Relatórios de Desempenho - 210 dias 20.01.2017 18.08.2017

H Atividade Emitir relatórios de desempenho semanais F 210 dias 20.01.2017 18.08.2017

1.4.3 Pacote Plano de Ações - 210 dias 20.01.2017 18.08.2017

I Atividade Elaborar plano de ações sempre que necessário F 210 dias 20.01.2017 18.08.2017

2.1 Pacote Estudos Topográficos - 60 dias 20.01.2017 21.03.2017

J Atividade Levantar a topografia da área de projeto F 60 dias 20.01.2017 21.03.2017

2.2 Pacote Estudos Geotécnicos - 45 dias 20.01.2017 06.03.2017

K Atividade Realizar sondagens e ensaios de solo F 45 dias 20.01.2017 06.03.2017

3.1 Pacote Infraestrutura PB - 10 dias 21.03.2017 31.03.2017

L Atividade Entregar projeto básico de infraestrutura ferroviária J, K 10 dias 21.03.2017 31.03.2017

3.2 Pacote Superestrutura PB - 10 dias 31.03.2017 10.04.2017

M Atividade Entregar projeto básico de superestrutura ferroviária L 10 dias 31.03.2017 10.04.2017

3.3 Pacote Drenagem PB - 10 dias 10.04.2017 20.04.2017

N Atividade Entregar projeto básico de drenagem M 10 dias 10.04.2017 20.04.2017

3.4 Pacote Geométrico PB - 10 dias 20.04.2017 30.04.2017

O Atividade Entregar projeto básico de geometria ferroviária N 10 dias 20.04.2017 30.04.2017

3.5 Pacote Terraplenagem PB - 10 dias 30.04.2017 10.05.2017

P Atividade Entregar projeto básico de terraplenagem O 10 dias 30.04.2017 10.05.2017

3.6 Pacote Relatório de Projeto - IBAMA - 10 dias 10.05.2017 20.05.2017

Q Atividade Entregar Relatório de Projeto Básico P 10 dias 10.05.2017 20.05.2017

- Marco Projeto Básico entregue - 0 dias - -

4.1 Pacote Infraestrutura PE - 15 dias 20.05.2017 04.06.2017

R Atividade Entregar projeto executivo de infraestrutura ferroviária Q 15 dias 20.05.2017 04.06.2017

4.2 Pacote Superestrutura PE - 15 dias 04.06.2017 19.06.2017

S Atividade Entregar projeto executivo de superestrutura ferroviária R 15 dias 04.06.2017 19.06.2017

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

LINHA DE BASE DO CRONOGRAMA DO PROJETO

Cronograma
ID Predecessor Duração Início TérminoTipo Descrição

Jun 17 Jul 17 Ago 17

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal

Data e versão: 16/01/2017 (V1)

Set 17 Out 17Jan 17 Fev 17 Mar 17 Abr 17 Mai 17
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Figura 7. Cronograma do projeto em estudo (modelo proposto) – (Fonte: elaborada pela autora). 

 

 
Figura 8. Diagrama de rede do projeto em estudo (modelo proposto) – (Fonte: elaborada pela autora).

4.3 Pacote Drenagem PE - 15 dias 19.06.2017 04.07.2017

T Atividade Entregar projeto executivo de drenagem S 15 dias 19.06.2017 04.07.2017

4.4 Pacote Geométrico PE - 15 dias 04.07.2017 19.07.2017

U Atividade Entregar projeto executivo de geometria ferroviária T 15 dias 04.07.2017 19.07.2017

4.5 Pacote Terraplenagem PE - 15 dias 19.07.2017 03.08.2017

V Atividade Entregar projeto executivo de terraplenagem U 15 dias 19.07.2017 03.08.2017

4.6 Pacote Relatório de Projeto - ANTT - 15 dias 03.08.2017 18.08.2017

X Atividade Entregar Relatório de Projeto Executivo V 15 dias 03.08.2017 18.08.2017

- Marco Projeto Executivo entregue - 0 dias - -

5.1.1 Pacote Licença IBAMA - 60 dias 20.05.2017 19.07.2017

Y Atividade Enviar Projeto Básico para aprovação Q 30 dias 20.05.2017 19.06.2017

Z Atividade Realizar revisões necessárias - IBAMA Y 30 dias 19.06.2017 19.07.2017

5.1.2 Pacote Licença ANTT - 60 dias 18.08.2017 17.10.2017

AA Atividade Enviar Projeto Executivo para aprovação X 30 dias 18.08.2017 17.09.2017

AB Atividade Realizar revisões necessárias - ANTT AA 30 dias 17.09.2017 17.10.2017

- Marco Licenças emitidas - 0 dias - -

5.2 Pacote Anuências Prefeituras - 30 dias 18.08.2017 17.09.2017

AC Atividade Fazer reuniões com Prefeitos (Sumaré e Hortolândia) X 30 dias 18.08.2017 17.09.2017

6.1 Pacote Lições Aprendidas - 5 dias 17.10.2017 22.10.2017

AD Atividade Emitir relatório G, H, I, Z, AC, AB 5 dias 17.10.2017 22.10.2017

6.2 Pacote Relatório Final de Projeto - 6 dias 22.10.2017 28.10.2017

AE Atividade Elaborar Relatório Final AD 5 dias 22.10.2017 27.10.2017

AF Atividade Distribuir cópias AE 1 dias 27.10.2017 28.10.2017

- Marco Projeto Finalizado AF 0 dias - -
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4.3 Gerenciamento dos custos do projeto 

O gerenciamento de custos tem como objetivo garantir que o capital disponível será suficiente 

para obter todos os recursos necessários para a realização dos trabalhos do projeto. 

Conforme o a última edição do PMBOK (2013), o Plano de Gerenciamento de custos faz 

parte ou é um plano auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto e pode ser formal ou 

informal, bem detalhado ou genérico, dependendo das necessidades do projeto. No caso de 

projetos que incluem serviços terceirizados como este Estudo de Caso, este plano, mais uma 

vez, não tem a necessidade de ser aprofundado em grandes detalhes e pode ser criado a partir 

de reuniões com os principais stakeholders, assim como consultas a especialistas. Informações 

importantes a serem evidenciadas a respeito dos custos do projeto seriam: unidades de 

medidas, ligações entre procedimentos organizacionais, limites de controle, regras do valor 

agregado e descrições de processos. Um exemplo para o projeto em questão é exposto a 

seguir: 

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 17/01/2017 (V1) 

Informações Gerais 

Os custos dos projetos serão medidos por preço unitário, ou seja, cada serviço, subprojeto e documento dos 

projetos Básico e Executivo terá um preço específico. Os recursos financeiros a serem utilizados para as 

medições mensais estarão vinculados ao PEP XYZ12345 da área de Projetos de Infraestrutura desta 

Concessionária. Serviços de campo serão pagos mensalmente conforme desenvolvimento do trabalho, já 

projetos e relatórios serão medidos conforme entregas previstas em cronograma. O orçamento final deste 

Projeto não deve exceder 10% com relação aos custos estimados neste planejamento (desvios). O 

gerenciamento de valor agregado e a análise de reservas devem ser feitos mensalmente, a cada medição, 

levando em consideração a baseline relativa ao segundo nível da EAP (serviços de campo, projeto básico e 

projeto executivo). Quando as previsões encontradas apresentarem desvio (para mais ou para menos) maior 

que 10% das estimativas, um Plano de Ação com justificativas deve ser criado e submetido à aprovação do 

Gerente de Projetos. Estimativas de custos devem ser feitas com baseadas em valores referenciais 

(paramétrica) disponibilizados pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e 

orçamentos de projetos similares (análoga) contratados por esta Concessionária. Por fim, o orçamento deste 

Projeto deve ser definido com base em ferramentas como a agregação de custos e relações históricas 

(análise de bases históricas de projetos similares anteriores de modo a identificar relações entre variáveis do 

projeto). Alterações no escopo do projeto requerem, obrigatoriamente, revisão do orçamento previsto. 

Tabela 32. Plano de Gerenciamento dos Custos do projeto em estudo (modelo proposto). 

Assim como nas demais áreas, no gerenciamento de custos os processos são apresentados 

como elementos distintos e com interfaces bem definidas quando, na prática, eles 

frequentemente se sobrepõem e interagem de maneiras diversas. Os processos de “Estimativa 

de Custos” e “Determinação do Orçamento” estão intimamente ligados não somente ao 
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escopo em si, como necessariamente ao cronograma e aos riscos do projeto (alterações em 

uma das áreas frequentemente gera necessidade de revisões nas demais). 

A seguir apresenta-se modelo de apresentação das estimativas dos custos de atividades 

relacionadas à: serviços de campo, projeto básico e executivo (terceirizados), já aplicado ao 

Projeto Caso deste estudo. Considera-se que as demais atividades constantes na EAP, são 

inerentes a serviços realizados por colaboradores internos à Concessionária e, portanto, os 

custos destes recursos não são considerados no orçamento deste Projeto.  

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 19/01/2017 (V1) 

Escopo: Elaboração de Projetos para implantação de linha nova com 8,8 km de extensão. 

ID Tipo Descrição R$/km R$ total 

- Projeto Elaboração de Projetos Ferroviários    R$ 586.306,67  

2 Nível 2 Serviços de Campo    R$ 147.691,55  

2.1 Pacote Estudos Topográficos    R$ 102.251,50  

J Atividade Levantar a topografia da área de projeto  R$ 11.619,49   R$ 102.251,50  

2.2 Pacote Estudos Geotécnicos    R$ 45.440,04  

K Atividade Realizar sondagens e ensaios de solo  R$ 5.163,64   R$ 45.440,04  

3 Nível 2 Projeto Básico    R$ 271.106,00  

3.1 Pacote Infraestrutura PB    R$ 151.612,36  

L Atividade 
Entregar projeto básico de infraestrutura 

ferroviária 
 R$ 17.228,68   R$ 151.612,36  

3.2 Pacote Superestrutura PB    R$ 6.555,06  

M Atividade 
Entregar projeto básico de superestrutura 

ferroviária 
 R$ 744,89   R$ 6.555,06  

3.3 Pacote Drenagem PB    R$ 26.243,93  

N Atividade Entregar projeto básico de drenagem  R$ 2.982,26   R$ 26.243,93  

3.4 Pacote Geométrico PB    R$ 24.382,85  

O Atividade Entregar projeto básico de geometria ferroviária  R$ 2.770,78   R$ 24.382,85  

3.5 Pacote Terraplenagem PB    R$ 23.886,49  

P Atividade Entregar projeto básico de terraplenagem  R$ 2.714,37   R$ 23.886,49  

3.6 Pacote Relatório de Projeto - IBAMA    R$ 38.425,31  

Q Atividade Entregar Relatório de Projeto Básico  R$ 4.366,51   R$ 38.425,31  

4 Nível 2 Projeto Executivo    R$ 167.509,12  

4.1 Pacote Infraestrutura PE    R$ 109.570,94  

R Atividade 
Entregar projeto executivo de infraestrutura 

ferroviária 
 R$ 12.451,24   R$ 109.570,94  

4.2 Pacote Superestrutura PE    R$ 4.122,68  

S Atividade 
Entregar projeto executivo de superestrutura 

ferroviária 
 R$ 468,49   R$ 4.122,68  

4.3 Pacote Drenagem PE    R$ 16.505,62  
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T Atividade Entregar projeto executivo de drenagem  R$ 1.875,64   R$ 16.505,62  

4.4 Pacote Geométrico PE    R$ 15.335,13  

U Atividade 
Entregar projeto executivo de geometria 

ferroviária 
 R$ 1.742,63   R$ 15.335,13  

4.5 Pacote Terraplenagem PE    R$ 15.261,79  

V Atividade Entregar projeto executivo de terraplenagem  R$ 1.734,29   R$ 15.261,79  

4.6 Pacote Relatório de Projeto - ANTT    R$ 6.712,96  

X Atividade Entregar Relatório de Projeto Executivo  R$ 762,84   R$ 6.712,96  

Tabela 33. Estimativa de custos das atividades do projeto em estudo (modelo proposto). 

O modelo proposto para documentação da linha de base dos custos do projeto é exposto a 

seguir. Os critérios apresentados no Plano de Gerenciamento dos Custos e o cronograma de 

projeto foram levados em consideração para o estabelecimento das previsões das medições 

mensais. Custos estimados para contenções e contingências (riscos e gerencial) não foram 

consideradas no desembolso mensal previsto, fazendo parte apenas do orçamento final do 

projeto. Entende-se que projetos desta natureza não apresentam custos indiretos para a 

Contratante, os quais são responsabilidade da Contratada e, portanto, são embutidos nos 

preços unitários de cada serviço/projeto. 

LINHA BASE DOS CUSTOS 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia  

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 19/01/2017 (V1) 

Previsão das Medições Mensais 

Jan 17 Fev 17 Mar 17 Abr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 

 R$    

32.567,65  

 R$    

75.991,17  

 R$  

190.745,09  

 R$    

57.181,83  

 R$    

62.311,81  

 R$  

113.693,62  

 R$    

31.840,74  

 R$    

21.974,75  

 
Orçamento Final 

Custos das Atividades (valor base) R$ 586.306,67 

Custos das Respostas de Contenção R$ 83.000,00 
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Valor Residual - Contenções (R$ 16.950,00) 

Valor Residual - Contingências R$ 1.100,00 

Reserva Gerencial (5% do valor base) R$ 29.315,33 

Valor esperado do Projeto: R$ 682.772,00 

Tabela 34. Linha base dos custos do projeto em estudo (modelo proposto). 

Através da integração das linhas base do escopo, cronograma e custos, é possível (e 

fundamental) medir o desempenho e o progresso do que foi planejado através da gestão do 

valor agregado. De acordo com o PMBOK (2013), o desempenho é mensurado a partir da 

comparação entre o valor agregado e o custo real. Já o progresso compara o valor agregado 

com o valor planejado. A partir dessas informações é possível calcular as projeções, ou seja, 

as tendências do projeto, as variações, que indicam a relação entre o que foi planejado e o 

realizado, e os índices de desempenho do custo e tempo do projeto. Sugere-se que estas 

avaliações sejam feitas periodicamente de forma a identificar e controlar eventuais desvios 

entre o previsto e o realizado e, se for o caso, agir com vistas a corrigir os problemas. 

4.4 Gerenciamento da qualidade do projeto 

Em projetos de engenharia, a qualidade é um parâmetro fundamental para garantir a 

exequibilidade dos mesmos dentro dos prazos e custos pré-estabelecidos. No caso de projetos 

terceirizados, a elaboração de documentos nos padrões de qualidade estipulados é 

responsabilidade da Contratada. No entanto, o controle e validação destes padrões nos 

projetos recebidos por parte da Contratante (neste caso a Concessionária ferroviária) é de 

extrema relevância para que os objetivos do projeto sejam atingidos. 

Em se tratando da elaboração de projetos ferroviários de pequeno e médio porte, novamente, 

o Plano de Gerenciamento da qualidade pode se tratar de um documento simples e informal, 

gerado a partir de reuniões, da análise de custo-benefício (comparação de requisitos com 

custos e retorno) e aplicações de ferramentas de ferramentas básicas de qualidade 

(fluxograma, diagrama Ishikawa, folha de verificação, diagrama de Pareto, histograma, 

diagrama de dispersão e cartas de controle). Para garantir a sua eficiência, o plano deve 

conter, no mínimo, as informações constantes no modelo proposto abaixo. 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia  

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 15/01/2017 (V1) 

Introdução 

∙ A verificação/controle da qualidade deve ser feita mensalmente, a cada entrega. 

∙ A ferramenta a ser utilizada para controle e garantia da qualidade será o conjunto de práticas Seis Sigma. 

∙ Itens não conformes com padrões de qualidade abaixo estabelecidos, devem ser corrigidos em 30 dias, sem ônus financeiro para a Concessionária. Apenas alterações 

recorrentes de mudanças no escopo contratado serão novamente remuneradas (conforme preço unitário acordado). 

ID Requisito Métrica e Critério de aceitação Medição 

1.3.3 Aderência ao Prazo Entregas mensais devem estar 100% aderentes ao cronograma previsto. 

Comparativo entre entregas 

planejadas e realizadas e análise do 

valor agregado. 

1.3.4 Aderência ao Custo 
Medições mensais não devem apresentar desvio maior que 10% com relação aos 

desembolsos previstos. 

Comparativo entre medições 

planejadas e realizadas e análise do 

valor agregado. 

2, 3, 4 e 5 Resposta aos Riscos Pelo menos 80% dos riscos ocorridos durante o projeto, devem ter sido previstos. Análise e controle dos riscos. 

1 a 6 Satisfação dos stakeholders 
Soluções de projetos apresentadas devem satisfazer aos principais stakeholders (1 a 4 no 

registro das partes interessadas). 
Feedbacks dos stakeholders. 

6.1 Geração de Conhecimento Ao menos, 10 lições aprendidas devem ser geradas ao final do Projeto. 
Análise do relatório de lições 

aprendidas. 

2 
Conformidade com Normas 

Técnicas Brasileiras. 

Serviços de Campo devem ser executados de acordo com diretrizes apresentadas por 

Normas Técnicas Brasileiras. 
Análise de relatórios e resultados. 

2, 3 e 4 Aderência ao escopo Projetos Básico e Executivo devem estar 100% aderentes ao escopo contratado. 
Análise dos projetos e demais 

documentos. 
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3 e 4 

Conformidade com Normas e 

Padrões estabelecidos pelos 

Órgãos Governamentais 

(Elaboração de Projetos 

Ferroviários) 

Projetos Básico e Executivo devem ser elaborados de acordo com diretrizes apresentadas 

por Normas Técnicas Brasileiras e com padrões estabelecidos pelo IBAMA e ANTT, 

respectivamente. 

Análise dos projetos e demais 

documentos. 

Tabela 35. Plano de Gerenciamento da qualidade do projeto em estudo (modelo proposto).
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4.5 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

O planejamento de recursos humanos é o processo que identifica e determina papéis, 

responsabilidades, habilidades relações hierárquicas do projeto e cria o Plano de 

Gerenciamento de pessoal. O planejamento de RH deve estar fortemente ligado ao 

planejamento das comunicações, uma vez que a estrutura organizacional do projeto terá um 

efeito direto nos requisitos de comunicação do projeto.  

O Plano de Gerenciamento proposto a seguir tem o objetivo de fornecer direcionamento sobre 

como os recursos humanos serão alocados, gerenciados e controlados durante o ciclo de vida 

do projeto em questão. Para que as expectativas sejam atendidas e o sucesso do projeto seja 

atingido, é de suma importância que todos os envolvidos tenham um completo entendimento e 

ciência das diretrizes estabelecidas por este Plano. 

Durante a elaboração do Plano de Gerenciamento dos recursos humanos de projetos como o 

Estudo de Caso deste trabalho, recomenda-se que sejam feitas análises dos documentos do 

projeto em questão e de projetos similares e reuniões entre os membros da equipe de projeto.  

PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia  

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 16/01/2017 (V1) 

 
Diretório da Equipe do Projeto 

No. Nome Área E-mail Telefone Formação Dedicação 

1 
Fulano     

de Tal 

Projeto de 

Infraestrutura 
fulano@c.com 1234-5678 

Engenharia Civil e 

Gestão de Projetos 
Integral 
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2 
Rebecca 

Kaneko 

Projeto de 

Infraestrutura 
rebecca@c.com 9101-1121 

Engenharia Civil e 

Gestão de Projetos 
Integral 

3 X 
Projeto de 

Infraestrutura 
x@c.com 3141-5161 Engenharia Civil Integral 

4 Y 
Projeto de 

Infraestrutura 
y@c.com 7181-9202 

Engenharia 

Ambiental 
Parcial 

5 Z 
Projeto de 

Infraestrutura 
z@c.com 1222-3242 

Estudante de 

Engenharia Civil 
Parcial 

Matriz de Responsabilidades 

                              Responsável 

   Documento 

Fulano 

de Tal 

Rebecca 

Kaneko 
X Y Z SO GE D 

TAP E           R A 

Plano de Gerenciamento (e auxiliares) R E E E   R A A 

Solicitações de Mudança R E E     E A   

Atualizações de Documentos R E E E E   A   

Relatórios de Desempenho A R E   E       

Relatório Final R E E       A A 

Atas de reuniões A R R   E       

Status Report A R R   E       

Auxílio à Contratada   E E E         

Análise e validação de projetos   E E E E E     

Medições R E         A   

Tratativas com Prefeituras   E E           

Documentação para Licenciamento R E E E E   A   

*SO (Setor Operacional), GE (Gerente Executivo) e D (Diretor). 

*E (elaboração/execução), R (revisão) e A (aprovação).  

Avaliação dos resultados do Time 

Reuniões individuais (com o Gerente do Projeto) devem ser feitas mensalmente, a fim de fornecer 

feedback e recomendações a respeito: qualidade de trabalho, iniciativa, cooperação, assiduidade, 

pontualidade, desempenho, disciplina e engajamento do membro da equipe. 

Tabela 36. Plano de Gerenciamento dos recursos humanos do projeto em estudo (modelo proposto). 

4.6 Gerenciamento das comunicações do projeto 

Apesar de frequentemente desconsiderado por Gerentes de Projetos, um bom Plano de 

Gerenciamento da comunicação, pode ser a chave para que a execução e o controle do projeto 

tenham sucesso. Deste modo, fatores como a expectativa de stakeholders, a administração, o 

conteúdo e a precisão das informações são essenciais para garantir a sua eficiência. 

 Em se tratando de serviços terceirizados a comunicação não deve acontecer somente dentro 

da equipe de projeto, mas principal e frequentemente, com a projetista contratada. Uma 

comunicação eficiente presente em todas as fases e processos do ciclo de vida do projeto gera 

sinergia, objetividade e comprometimento de todos os envolvidos. 
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O plano de comunicação dentro de um projeto tem como foco principal identificar as 

necessidades de informações das partes interessadas e determinar a forma adequada de 

transmiti-las, através reuniões e da análise de requisitos, métodos e modelos de comunicação. 

A seguir apresenta-se modelo de plano de comunicação proposto, já aplicado ao Estudo Caso 

– Desenvolvimento de Projetos de Duplicação Ferroviária por empresa terceirizada: 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 17/01/2017 (V1) 

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Item  Propósito Emissor - Receptor Frequência 
Tecn. de 

Comunicação 
Formato  

Status Report 
Informar a respeito do status do projeto e 

previsões. 
Equipe de Projeto – Diretoria Mensal Reunião 

Apresentação em 

PowerPoint 

Questões a respeito 

dos Projetos 

Solucionar dúvidas levantadas no 

desenvolvimento dos projetos. 

Projetista – Engenheiros da Equipe 

de Projeto 
Diário E-mail 

Template de 

formulário 

Andamento dos 

projetos contratados 

Informar a respeito do andamento dos 

projetos e promover tomadas de decisões. 
Projetista – Gerente de Projeto Semanal Reunião 

Template de  

ata de reunião 

Medições 
Validar desembolso para medição à 

Contratada. 
Engenheiros – Gerente de Projeto Mensal E-mail 

Template de 

medição 

Entrega Projetos 
Encaminhar projetos para análise e 

aprovação. 
Projetista – Equipe de Projetos Mensal 

Software de 

gerenciamento 

Template de 

projetos 

Análise Operacional 
Encaminhar projetos para análise do ponto de 

vista operacional. 

Equipe de Projeto – Setor 

Operacional 

Após entrega  

de PB e PE 

Software de 

gerenciamento 

Template de 

projetos 

Análise Viabilidade 
Encaminhar projetos para análise da 

viabilidade de implantação. 
Equipe de Projeto – Prefeituras 

Após entrega  

de PB e PE 

Disp.de 

armazenamento 

Template de 

projetos 

Licenciamento 
Encaminhar projetos para validação e 

emissão de licença. 

Concessionária – 

Órgãos Governamentais 

Após entrega  

de PB e PE 

Dispositivo de 

armazenamento 

Template de 

projetos 

Tabela 37. Plano de Gerenciamento da comunicação do projeto em estudo (modelo proposto). 
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4.7 Gerenciamento dos riscos do projeto 

O gerenciamento de riscos inclui os processos que tratam da identificação, análise, respostas, 

monitoramento e controle, e planejamento do gerenciamento das possíveis ameaças e 

oportunidades de um projeto. Tais processos têm o objetivo de aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos 

durante todo o ciclo de vida do projeto. 

Problemas frequentemente aparecem e, sem um plano bem desenvolvido capaz de contornar 

os riscos e revertê-los, custos, prazos, a qualidade, e por consequência a sucesso do projeto, 

podem ser seriamente afetados.  

No caso de serviços terceirizados como o Estudo de Caso deste trabalho, boa parte dos riscos 

é transferida à Contratada (projetista). Isso não significa que esta área de conhecimento deva 

ser desconsiderada pela Contratante (Concessionária), uma vez que riscos ao desenvolvimento 

do projeto como um todo são capazes de gerar impactos ainda maiores no seu desempenho.  

A seguir, apresenta-se proposta e modelo de Plano de Gerenciamento de riscos e documentos 

relacionados para a elaboração de projetos ferroviários terceirizados.  

É importante reafirmar o vínculo direto existente entre riscos, custos e cronograma. A partir 

do desenvolvimento deste Plano de Gerenciamento é possível revisar e atualizar inúmeros 

documentos, entre eles: linha base dos custos, cronograma, matriz de requisitos, entre outros. 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia  

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 20/01/2017 (V1) 

Introdução 

∙ As técnicas a serem utilizadas para a identificação dos riscos, suas causa e efeitos, são: revisões dos documentos dos projetos, consultas à projetos similares já executados e 

lições aprendidas, análise de premissas e diagramas. 

∙ Análise Qualitativa: riscos que apresentem probabilidades muito baixas (<10%) e impactos muito baixos (<2% do orçamento - R$ 11.800,00) não serão considerados no 

processo de Análise Quantitativa. 

∙ A Análise Quantitativa deverá feita através do método do valor esperado, o qual também definirá a priorização dos riscos. 

∙ A identificação de possíveis ações e recursos de contenção/alavancagem e de contingência/aproveitamento deve ser feita para todos os riscos. 

∙ Os riscos devem ser monitorados, controlados e reavaliados mensalmente, a fim de identificar a necessidade ações e recursos complementares. O processo de monitorar e 

controlar os riscos consistirá em verificar se os riscos identificados ocorreram ou não, se os impactos previstos foram os previstos e se as ações previstas foram adequadas. 

O Registro de Riscos deverá ser atualizado sempre que alguma mudança ocorrer durante o processo de monitoramento e controle de riscos. 

∙ Sempre que for solicitada uma mudança no projeto o gerente do projeto ou o coordenador de riscos deverá avaliar se esta mudança solicitada provoca algum risco ao 

projeto (ameaça ou oportunidade). 

∙ Custos de respostas (contenção/alavancagem) e de reserva de contingência/aproveitamento devem ser considerados no orçamento deste projeto. 

REGISTRO DOS RISCOS E ANÁLISE  

No. Data 
Evento de Risco 

P I (R$) VE (R$) Prior. 
Causa  Efeito 

1 
Jan. 

17 
Projetos fora das diretrizes. 

Reprovação do licenciamento por parte dos 

Órgãos Governamentais. 
50% 37.500,00  18.750,00  3 

2 
Jan. 

17 

Projetos em discordância com interesses das 

Prefeituras. 
Rejeição dos projetos pelas Prefeituras. 25% 180.000,00  45.000,00  1 

3 
Jan. 

17 
Acidentes durante os serviços de campo. 

Atraso na entrega dos projetos e ações 

judiciais. 
10% 72.500,00  7.250,00  6 

4 
Jan. 

17 
Falência da empresa Contratada. 

Necessidade de novo processo de 

contratação e atraso na entrega dos projetos. 
5% 545.000,00  27.250,00  2 
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5 
Jan. 

17 
Desmotivação da equipe de projeto. 

Pedidos de demissão dentro da equipe de 

projetos. 
30% 25.000,00  7.500,00  5 

6 
Jan. 

17 

Falta de planejamento adequado por parte da 

Contratada. 
Atraso na entrega dos projetos. 50% 22.500,00  11.250,00  4 

7 
Jan. 

17 

Levantamentos e projetos do mesmo trecho já 

executados por outras equipes. 

Aproveitamento dos projetos antigos e 

economia na execução de novos projetos. 
10% (150.000,00) (15.000,00) 1 

8 
Jan. 

17 

Disponibilidade de treinamentos e instruções 

operacionais à projetista contratada. 
Redução no valor de contrato. 30% (25.000,00) (7.500,00) 2 

PLANO DE RESPOSTAS 

No

. 

Contenção Contingência 

Resposta Estratégia Custo (R$) P'  I' (R$) VE' (R$) Resposta Custo (R$) VE' (R$) 

1 
Treinamento da equipe para análise 

mais eficiente de projetos. 
Mitigar 10.000,00  10% 18.750,00  1.875,00  

Novos projetos por 

conta da alteração de 

escopo. 

60.000,00  6.000,00  

2 
Obras de revitalização nos municípios 

de Hortolândia e Sumaré. 
Mitigar 30.000,00  5% 180.000,00  9.000,00  - - - 

3 
Contratação de Fiscais para 

acompanhar os serviços. 
Mitigar 5.000,00  1% 72.500,00  725,00  - - - 

4 
Aplicação de multa contratual, gerando 

aumento no valor do contrato. 
Mitigar 20.000,00  1% 545.000,00  5.450,00  Multa a receber.  (150.000,00) (1.500,00) 

5 
Bônus para colaboradores que 

participarem de todo o projeto. 
Mitigar 5.000,00  5% 25.000,00  1.250,00  - - - 

6 
Aplicação de multa contratual, gerando 

aumento no valor do contrato. 
Mitigar 8.000,00  10% 22.500,00  2.250,00  Multa a receber.  (50.000,00) (5.000,00) 

7 

Benchmarking dentro e fora da 

Concessionária (gastos com viagens e 

reuniões de negócios). 

Melhorar 5.000,00  20% (150.000,00) (30.000,00) 
Compatibilizar 

projetos. 
8.000,00  1.600,00 

8 - Aceitar 0,00  30% (25.000,00) (7.500,00) - - - 

 
     R$ 83.000,00     (R$ 16.950,00)       R$ 1.100,00  

Tabela 38. Plano de Gerenciamento dos riscos do projeto em estudo (modelo proposto).  
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4.8 Gerenciamento das partes interessadas do projeto 

Por fim, aconselha-se ainda a elaboração do Plano de Gerenciamento das partes interessadas 

(stakeholders), de forma a desenvolver estratégias para engajá-los efetivamente ao longo do 

projeto, com base na análise de suas necessidades, interesses, capacidade de influenciar e o 

consequente impacto potencial sobre o sucesso do projeto. O benefício central desse processo 

é prover um plano para interagir com os stakeholders do projeto visando buscar apoio aos 

interesses do projeto.  

O Plano é baseado no Registro das partes interessadas e pode ser elaborado a partir de 

opiniões especializadas (no caso do projeto em questão, a consulta pode ser feita a gerentes de 

projetos similares), reuniões e técnicas analíticas, que auxiliam na previsão de possíveis 

resultados simulando diferentes cenários do projeto. 

O modelo de Plano de Gerenciamento das partes interessadas, já aplicado ao projeto em 

estudo, é apresentado a seguir: 

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

Nome do Projeto: Elaboração de Projetos para a Duplicação da via entre Sumaré e Hortolândia  

Elaborado por: Engenheira Rebecca Fernandes Kaneko 

Aprovado por: Gerente Fulano de Tal 

Data e versão: 10/01/2017 (V1) 

ID. Stakeholder Interesse no Projeto 
Engaj. 

atual 

Engaj. 

desejado 
Estratégia 

1 

Diretores e 

Presidente 

(Concessionária) 

Aumentar a receita, através 

do maior volume de carga a 

ser transportada pela nova 

via duplicada. 

Ciente  

(C) 

Apoiador 

(A) 

Elaborar e apresentar 

estudo que relate os 

ganhos efetivos (em 

números) após a 

execução dos projetos. 

2 

Setor 

Operacional 

(Concessionária) 

Aumentar a segurança 

operacional, através da 

redução de acidentes por 

conta da implantação da 

nova via dupla. 

Apoiador 

(A) 

Apoiador 

(A) 

Manter o engajamento 

motivando-os a 

participar ativamente da 

tomada de decisões. 

3 
Setor de Projetos 

(Concessionária) 

Gerar 

conhecimento/experiência, 

através da participação 

ativa no desenvolvimento 

do Projeto. 

Apoiador 

(A) 

Apoiador 

(A) 

Manter o engajamento 

motivando-os a 

participar ativamente da 

tomada de decisões. 

4 Investidores 

Aumentar a receita, através 

do maior volume de carga a 

ser transportada pela nova 

via duplicada. 

Ciente  

(C) 

Apoiador 

(A) 

Elaborar e apresentar 

estudo que relate os 

ganhos efetivos (em 

números) após a 

execução dos projetos. 

5 Clientes 

Redução nos custos de 

transporte, através da maior 

capacidade de transporte 

proporcionada pela 

implantação da nova linha. 

Ciente  

(C) 

Ciente 

 (C) 

Garantir o apoio 

constante, através de 

proposta de valor de 

transporte (reduzido) 

para contratos a longo 

prazo. 
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6 Prefeituras 

Evitar a construção de 

novas vias férreas dentro de 

seus municípios, gerando 

transtornos por conta das 

extensas obras. 

Resistente 

(R) 

Apoiador 

(A) 

Oferecer benefícios 

através de obras de 

revitalização dentro dos 

municípios. 

7 Moradores 

Evitar a construção de 

novas vias férreas nos 

municípios onde vivem, 

pois afetam a sua qualidade 

de vida e segurança. 

Desconhece 

(D) 

Ciente  

(C) 

Informar sobre a 

possibilidade de oferta 

de empregos para a 

população durante o 

período de obras. 

8 Maquinistas 

Jornadas de trabalho mais 

curtas (menos tempo 

parados), proporcionadas 

pela implantação da nova 

via dupla - trens não 

precisam mais esperar o 

cruzamento dentro dos 

pátios. 

Neutro  

(N) 

Ciente 

(C) 

Apresentar o projeto 

como um todo 

elencando os benefícios 

para todos os 

colaboradores. 

Tabela 39. Plano de Gerenciamento das partes interessadas do projeto em estudo (modelo proposto). 

Finalmente, este e os demais planos e linhas de base apresentados anteriormente constituem o 

Plano de Gerenciamento do Projeto. A fim de garantir a sua eficiência, é necessário entender 

as constantes interações entre processos de gerenciamento de projetos, de forma analisar, 

revisar, acompanhar e coordenar todos os documentos que compõe este Plano durante todo o 

ciclo de vida do Projeto. Uma vez estabelecido, o Plano de Gerenciamento de Projetos 

somente pode ser modificado quando uma solicitação de mudança é gerada e aprovada. 

Como pôde ser visto durante a aplicação do modelo proposto ao projeto caso: 

Desenvolvimento de Projetos de duplicação ferroviária por empresa terceirizada, o Plano de 

Gerenciamento do Projeto para projetos desta natureza e porte não tem a necessidade de 

apresentar grandes detalhamentos. Por ser dedicado a pequenas equipes de projetos 

responsáveis por gerenciar serviços terceirizados, cada um dos planos auxiliares deve ser 

detalhado até o ponto requisitado pelo projeto específico, levando em consideração a sua 

praticidade e eficiência para os gestores. 
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5 CONCLUSÃO  

Por fim, este estudo foi capaz de elucidar a respeito da terceirização da elaboração de projetos 

de engenharia dentro de grandes Concessionárias ferroviárias, ao mesmo tempo em que 

apresentou uma proposta modelo de Plano de Gerenciamento para projetos desta natureza.  

Dedicada a aumentar as chances de sucesso de projetos gerenciados por pequenas equipes de 

grandes Operadoras ferroviárias, cuja atividade principal é o transporte de cargas e pessoas e 

não a elaboração de projetos, o Plano proposto pôde ser ainda mais facilmente compreendido 

ao passo que foi aplicado a um Estudo de Caso (Desenvolvimento de Projetos de duplicação 

ferroviária por empresa terceirizada). Baseado integralmente nas boas práticas difundidas pelo 

PMBOK - 5ª edição (2013), esta tese apresentou, a partir do método de observação 

participante, as melhores técnicas e ferramentas a serem aplicadas a cada processo do 

Planejamento de projetos ferroviários. 

É importante lembrar que os ativos de processos (planos, processos, políticas, procedimentos 

e as bases de conhecimento específicas da organização) e fatores ambientais (condições fora 

do controle da equipe do projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto) da 

empresa devem ser considerados na elaboração do Plano de Gerenciamento de Projetos, de 

forma a torná-lo ainda mais adequado aos objetivos do projeto e da Organização.  

Finalmente, espera-se que este estudo seja capaz de evidenciar a importância do Planejamento 

na execução de projetos, principalmente em serviços terceirizados, onde frequentemente esta 

etapa é desprezada pela Contratante, a qual atribui esta responsabilidade à Contratada. Por 

mais simplificado que seja o planejamento por parte da Contratante, este é indispensável e 

crucial. O sucesso do projeto como um todo só será atingido quando os objetivos da 

Organização Contratante forem alcançados em conjunto com as metas estabelecidas para a 

empresa terceirizada. 
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6 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A fim de investigar a aplicabilidade da metodologia proposta, como temas para pesquisas 

futuras, indica-se ainda a aplicação deste modelo de Plano de Gerenciamento de Projetos à:  

 Elaboração de projetos terceirizados de modernização e manutenção de linhas férreas 

existentes; 

 Elaboração de projetos de grande porte terceirizados de construção de linhas férreas 

(extensão maior que 100 quilômetros); 

 Elaboração de projetos terceirizados de construção de rodovias.  
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